
Onderwijsvernieuwing in Holland

De school kent geen rust. Wie van ons heeft nooit zitten mopperen op de voortdurende vernieuwings-
zucht van het ministerie van Onderwijs? Redenen genoeg: een galopperende regelzucht, gesol met geld,
subsidies en beurzen, een curriculum dat voortdurend in beweging is, onbegrijpelijke didactische keuzes,
een onvindbare canon, levensgrote problemen van orde, motivatie en segregatie. Fusies zonder aan-
wijsbaar onderwijsdoel, dramatische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de leerkrachten, en dan
nog om de paar jaar een mega-operatie die het hele onderwijs weer eens op zijn kop zet, vanuit de waan
van de dag, ogenschijnlijk met geen ander nut dan de minister of de staatssecretaris politiek te laten sco-
ren en zijn partij te bevredigen. Was het vroeger niet beter, toen de instellingen stabiel en kleinschalig
waren, de didactiek duidelijk, de lessen gedegen, de canon helder, de waarden hecht en de gebruiken zin-
vol? En, mogen we daaraan toevoegen, toen Den Haag zich niet overal mee bemoeide en nog niet zo ge-
obsedeerd was door een volstrekt irrationele angst voor kwaliteitsverlies? Toen men de instellingen nog
gewoon hun gang liet gaan en vertrouwen had in de leerkrachten? Dit themanummer kan de tweespalt
tussen een soms als onbeheersbaar en catastrofaal aangevoeld heden en een paradijselijk gedacht verle-
den niet oplossen. Maar het wil zulke vooroordelen wel wat nuanceren.

Vernieuwing en conjunctuur
Want even afgezien van het heden, dat in dit themanummer niet aan de orde is, was ook het
verleden geen paradijs en lag het onderwijsstelsel toen allerminst vast. Het onderwijsland-
schap is de afgelopen tien eeuwen voortdurend in beweging geweest. Aanvankelijk welis-
waar veel minder snel dan nu, omdat het onderwijs tot in de revolutietijd geen politiek doch
slechts een maatschappelijk thema was. Maar toch valt er moeilijk zoiets als een spranke-
lende gouden eeuw van het onderwijs in de geschiedenis van de Nederlanden, en meer in het
bijzonder van Holland, te bekennen. Zeker, er zijn momenten geweest waarop de Leidse
universiteit het zenuwcentrum was van de internationale wetenschap, de Republiek der Let-
teren, maar het onderwijs heeft maar zelden over de volle breedte van het schoolspectrum
gebloeid. In het hoogtij van de bloeitijd van de illustre scholen en athenea, rond de jaren
1630-1650, begon de Latijnse school al weer aan portee in te boeten. Wanneer het goed ging
in het basisonderwijs, ontbrak er iets aan het voortgezet onderwijs, en wanneer dat op orde
was, bleek het technisch onderwijs gebrekkig of ging het niet goed met het hoger onderwijs.
Die gebreken konden aan het curriculum zelf liggen, aan de onderwijspraktijk, aan de re-
krutering van docenten of leerlingen, of aan het bekostigingssysteem, maar ook aan de ver-
deling van de instellingen over het land, aan het leerstellige karakter van het onderwijs in
een door één enkele kerk gedomineerde samenleving, aan een verzadigde arbeidsmarkt of
aan een onvoldoende aansluiting daarbij.

Onderwijsvernieuwingen komen in golven of fasen. Ze hebben, vaak meer dan de onder-
wijshistorici of de historisch pedagogen vermoeden, te maken met de wereld om de school
heen. Een van die factoren is de conjunctuur van de arbeidsmarkt. In de wilde vorm die zij
vóór de opkomst van de staatsinterventiepolitiek had, werd de arbeidsmarkt gekenmerkt
door een soort varkenscyclus: als er te weinig varkensvlees op de markt komt trekt de markt
aan en gaat men meer varkens houden, daarop verzadigt de markt, het varken raakt uit de
mode, er ontstaat weer een tekort, en de cyclus begint opnieuw. Ook het beroeps- en hoger
onderwijs deelden vroeger (en thans in zekere zin nog steeds) in zulke cycli. Wat de pre-in-
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dustriële periode in Nederland en Duitsland betreft is dat duidelijk aangetoond voor een be-
roep waarvan men zou verwachten dat het vooral op ideële gronden wordt gekozen, name-
lijk dat van predikant, en daarmee voor de instroom in de theologische faculteiten. Pieken
en dalen in de in- en uitstroom, in de omvang van het publieke en private beurzenstelsel en
in de bekostiging van het onderwijsaanbod zelf hangen vanouds nauw met zulke conjunc-
tuurbewegingen samen. Dat vormt op zich al een duidelijke aanwijzing dat onderwijs en
maatschappij stevig op elkaar betrokken zijn.

Wat geldt voor de maatschappelijke aspecten van het onderwijs, zoals rekrutering, be-
kostiging en arbeidsmarktperspectief, geldt ook voor de inhoudelijke: het curriculum en de
didactiek. Intensieve pogingen tot curriculumvernieuwing, ja tot integrale herziening van
een heel segment van de onderwijsmarkt, zoals die aan de vooravond van en tijdens de Ba-
taafse Omwenteling werden geformuleerd of uitgeprobeerd, volgen gewoonlijk op langere
perioden van behoudzucht, simpele continuïteit, inertie of stagnatie. Ook al profiteren ze
vaak van een internationale vernieuwingsconjunctuur die de rol van aanjager en externe le-
gitimatie vervult, ze komen voort uit interne prikkels van de culturele, maatschappelijke, en
soms ook economische ontwikkeling. Dat betekent tegelijk dat onderwijsvernieuwing voor
een belangrijk deel aan de locale, regionale of nationale situatie gebonden is. We moeten er
daarom voor oppassen te snel voor heel Europa of het hele Atlantische gebied te generalise-
ren of buitenlandse ontwikkelingen als maatgevend voor Holland te beschouwen.

Laat-middeleeuwse vernieuwingen
Het is ook beslist niet zo dat elke vernieuwing uit het buitenland kwam, zoals ons nationale
minderwaardigheidsgevoel vaak meer of minder stilzwijgend suggereert. Onderzoek naar
onderwijsvernieuwing doet er goed aan zich vóór alles op de stedelijke, regionale of landelijke
factoren te richten, aangezien die het welslagen of de mislukking ervan structureel bepalen.
Nemen we als voorbeeld de onderwijsvernieuwing van de late middeleeuwen, die tot in onze
tijd in het Europese schoolsysteem doorwerkt. Zij is in de Noordelijke Nederlanden ontstaan,
in een context van toenemende verschriftelijking, expanderende communicatie en verdichting
van het maatschappelijke weefsel, in precies die steden die toen in het hart van het internatio-
nale handelsverkeer stonden maar genoeg interne vrijheid en geestelijke vernieuwingskracht
bezaten om zelfstandig het onderwijsstelsel aan te pakken. Vanuit bakermat Zwolle, waar Joan
Cele aan het eind van de veertiende eeuw een nieuwe schoolopzet invoerde, is ze met name in
Deventer, Gouda, Alkmaar, Utrecht en Den Bosch verder ontwikkeld. Vandaar is ze overgeno-
men en aan nieuwe situaties aangepast in een veelvoud van steden, groepen en landen. Eerst
in Parijs op het Collège Montaigu waar zowel Erasmus als Ignatius van Loyola hebben gestu-
deerd en van de modus parisiensis hebben geprofiteerd voor hun respectieve onderwijsmodellen,
dan in Straatsburg (het lutherse schoolmodel van Johann Sturm, 1538), in Rome (het Collegi-
um Romanum van Ignatius van Loyola, het moedercollege van het jezuïetenonderwijs, 1551)
en in Genève (de academie van Johannes Calvijn, 1559).

Al die vernieuwingen en schoolmodellen gaan terug op de pedagogische inzichten van
meesters als Joan Cele, Jan Standonck en Alexander Hegius, of ze lieten zich erdoor inspi-
reren. Ze bestaan in de kern uit een beredeneerd, integraal curriculum voor de humaniora,
de artes en de theologie, met nadruk op de vormende werking van het onderwijs in de klas-
sieke talen, het opklimmende klassensysteem met een intrede- of overgangstoets, en nieu-
we vormen van pedagogiek, meer pragmatisch op leerdoelen en het door de leerling be-
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haalde kennisniveau gericht. Hoewel het curriculum intussen grondig is veranderd en elk
land er zijn eigen variant op heeft gemaakt, zijn de uitgangspunten van die kindgerichte
onderwijshervorming, die morele opvoeding minstens zo belangrijk vindt als kennisver-
werving, eigenlijk nog onverkort geldig. Het hoeft ook niet te verbazen dat juist in de hoog-
ontwikkelde en internationaal georiënteerde stedelijke samenleving die toen kenmerkend
was voor de Nederlanden, zulke vernieuwingen voor het eerst vorm kregen.

Gebrekkige samenhang
Wel mogen we stellen dat de problemen van het onderwijsveld in die eeuwen eigenlijk maar
zelden in samenhang met elkaar werden gezien. Het onderwijs werd per sector verbeterd.
Als er al iets aan een schooltype werd veranderd of gestroomlijnd, zoals bij de oprichting van
de Nederlandstalige Ingenieursschool naast de Leidse universiteit in 1600, onder impuls
van Simon Stevin, of bij de invoering van de Hollandse Schoolordre van 1625 die duidelijke
regels stelde voor het klassieke curriculum van het voortgezet onderwijs (de Latijnse scho-
len), dan gebeurde dat eigenlijk steeds zonder acht te slaan op de samenhang met de onder-
wijsvormen en -instellingen daaromheen. In feite werd er maar weinig geregeld op ge-
westelijk niveau, en al helemaal niet op landelijk niveau. Tot aan de Bataafse Omwenteling
behoorde het onderwijs tot de soevereine rechten van de afzonderlijke gewesten. Die ge-
neerden zich dan ook niet om elk voor zich hun eigen regels te stellen. Maar omdat in de
persoon van de onderwijzer, leraar of docent publieke en private taken vaak door elkaar lie-
pen, kwam de kwaliteitsnorm gewoonlijk van onderop tot stand, vanuit de praktijk van de
werkvloer. Hoogstens werd zij na afloop door de overheid bekrachtigd. Soms zelfs werden
private initiatieven maatgevend voor de publieke norm, zoals Erasmus’ eeuwenlang uiterst
invloedrijke leerboekje met gedragsvoorschriften voor kinderen (De civilitate morum puerili-
um, 1530), het leerboek voor schoolmeesters van Dirck Adriaensz Valcooch uit 1591,
meester Bartjens’ rekenmethode (1604), of de Assimil-achtige Franse dialogen over huis-,
tuin- en keukenonderwerpen in de Méthode familière van Pierre Marin (1691) die twee eeuwen
lang hebben standgehouden.

De gewesten lieten zich voor hun verordeningen echter wel door elkaar inspireren. Bo-
vendien fungeerde de publieke kerk als een soort landelijk geweten in onderwijszaken om-
dat zij sinds de Dordtse Synode (1618/19) mocht eisen dat de openbare schoolmeesters goed
in de gereformeerde leer waren. De functies van predikant en van leraar aan de Latijnse
school lagen ook dicht bij elkaar, en al in de achttiende eeuw ontstond in de Republiek – net
als in Duitsland – voor beide beroepen een gezamenlijke nationale vacaturemarkt, waarvan
een van de oudste tijdschriften, de Boekzaal, het onbetwiste medium was. Maar de verant-
woordelijkheid voor het onderwijs lag tot de Bataafse Omwenteling toch echt bij elk afzon-
derlijk gewest. Zelfs de universiteiten waren strikt gewestelijke instellingen, al pretendeer-
de de Leidse universiteit, als oudste van het land en enige academie van het veruit grootste
gewest, bij tijd en wijle een soort moreel gezag in de hele Republiek uit te oefenen. Dat de
universiteiten zoveel op elkaar leken en alle min of meer hetzelfde type onderwijs aanboden
had niets met landelijke wetten, regels of afspraken te maken maar vloeide voort uit het
sterk internationaal karakter van de instellingen voor hoger onderwijs waarvan de statuten
in de Europese ruimte circuleerden en van land tot land werden doorgegeven. Al werd er
sinds de Reformatie flink aan de internationale geldigheid van hun diploma’s geknabbeld,
de norm bleef Europees.
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De meeste gewesten stelden vroeger of later wel een pakket minimumeisen vast voor het
lager onderwijs, voorzover dat uit publieke middelen werd bekostigd, maar in feite werden
de regels gewoonlijk lokaal bepaald. Elke stad stelde haar eigen reglement voor de Latijnse
school vast en maakte haar eigen bepalingen (keuren) voor de toelating van Nederduitse
(dat wil zeggen Nederlandstalige) en Franse schoolmeesters. Ze bepaalde zelf wat voor type
scholen mochten bestaan en besliste of er van stadswege (dus met een minimum aan subsi-
die) kostscholen, meisjesscholen of armenscholen mochten worden ingericht. Ze hield
meer of minder streng toezicht op legale of illegale ‘bijscholen’ van andersdenkenden en
van vreemde meesters, op private kostscholen en onder taalmeesters, op de zogenaamde
kleinkinder- of matressenschooltjes (een vorm van kleuteropvang) die door bijklussende
vrouwen werden gehouden, op de verschillende vormen van ambachtsonderwijs in gilden-
verband, en op het technisch onderwijs op zogenaamde ‘konstscholen’. Zelfs de VOC en de
WIC lieten hun stuurlieden in elk van haar plaatselijke kamers zelfstandig examineren.
Handelsonderwijs of een leertijd in het buitenland (maar dat ‘buitenland’ begon al achter de
stadsmuur) waren eigenlijk helemaal vogelvrij. In feite bestond op beide terreinen natuur-
lijk wel een vast omschreven geheel van praktijkregels. Binnen het milieu van de betrokken
koop- of ambachtslieden werd het van geval tot geval, of van notaris naar notaris overgele-
verd, doordat de leertijd per notarieel contract werd geregeld met de koopman of am-
bachtsmeester bij wie de leerling werd geplaatst.

Onderwijs, zelfs openbaar onderwijs, was dan ook zelden helemaal gratis. Eigenlijk gold
dat alleen voor de armen, maar die kregen dan ook het stigma van de armenschool op zich.
En natuurlijk kon men zich gratis laten indoctrineren door de verschillende kerkgenoot-
schappen die elk hun vorm van catechisatie aanboden, naast het leerstellig onderwijs van
gereformeerde signatuur op de openbare school. Maar wie iets meer dan het absolute mini-
mum van lezen en schrijven wilde, moest betalen. Dat gold zelfs al voor de meest elemen-
taire rekenles. Voor de leertijd in schaarse ambachten dan wel in kennis- of materiaalinten-
sieve beroepen, of voor de opvoeding door een huisonderwijzer of op een kostschool
moesten soms zeer aanzienlijke bedragen worden neergelegd, tot het jaarsalaris van een
werkman toe of meer. De kosten fungeerden dan ook feitelijk als een maatschappelijke bar-
rière. Voor studie aan een universiteit gold hetzelfde als de student niet van de een of ande-
re beurs kon profiteren. De jacht op studiebeurzen, private of publieke subsidies, stands-
privileges of vrijstellingen van allerlei aard vormt dan ook een weliswaar zwaar onderschat
maar essentieel aspect van de pre-industriële onderwijsgeschiedenis, en de ups en downs
van dat systeem hangen nauw samen met het lot van de golven van onderwijsvernieuwing.

Verlichte pedagogiek
Ruwweg vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw verandert er iets wezenlijks in het
onderwijs. Die verandering heeft te maken met nieuwe inzichten in het belang van een wel-
doordachte opvoeding voor de vorming tot mens en tot burgerschap die de Verlichting
bracht. Het begon eigenlijk al heel praktisch in het Duitse Halle (Brandenburg). Vanaf het
eind van de zeventiende eeuw mag Halle vele decennia lang als het Mekka van de onder-
wijsvernieuwing gelden. Van daaruit straalde ze over vele Duitse landen uit. De piëtistische
pedagoog August Hermann Francke richtte daar vanaf 1695 een samenhangend geheel van
moderne onderwijsinstellingen op, van een reusachtig weeshuis met basisonderwijs tot een
Paedagogium voor het voortgezet onderwijs. In 1694 was door de keurvorst al een univer-

130 Onderwijsvernieuwing in Holland



siteit in Halle opgericht die van haar kant aan de voorhoede van de vernieuwing van het aca-
demische curriculum en van het gebruik van de landstaal stond. Francke liet zich bij zijn ini-
tiatieven heel nadrukkelijk inspireren door wat hij tijdens zijn studiereizen in de Republiek
had gezien, maar dat betrof juist niet het onderwijs doch het weeshuismodel. De Republiek
stond aan de Europese voorhoede waar het om de zorginstellingen ging, maar het lager
onderwijs zelf gold er niet als iets buitengewoons. Wel is het een algemeen erkend (zij het
helaas zeer moeilijk met concrete cijfers te staven) gegeven dat de Republiek een naar Euro-
pese maatstaven hoge alfabetiseringsgraad kende. Ik vermoed dat dit veelmeer te maken
heeft met de alomtegenwoordigheid van het geschreven woord in de stedelijke en commer-
ciële cultuur die de Republiek en met name Holland kenmerkte dan met een bijzondere in-
richting van het basisonderwijs. De heersende kerk bevorderde die om haar eigen redenen
dan ook nog eens uitdrukkelijk.

Al was de Zwitser Jean-Jacques Rousseau zeker niet de eerste schrijver over nieuwe op-
voedingsmethoden, met zijn Émile (1762) gaf hij wel de aanzet tot een brede Europese her-
bezinning op de ideale opvoedingspraktijk. Maar Rousseau was zelf geen practicus. In-
tegendeel, in zijn persoonlijk leven ging zo ongeveer alles mis wat mis kon gaan. De
Franstalige landen waar hij zijn toevlucht moest zoeken waren in die decennia ook veel meer
gefocust op het voortgezet onderwijs voor de elite dan op het lager onderwijs voor de mas-
sa. En dat gold zo mogelijk nog meer voor Groot-Brittannië, waar de onderwijsinstellingen
sterk aan standscriteria hechtten. Denk aan Oxford/Cambridge en aan de public schools. Er
moest in Nederland een reeks Duitse hervormingspedagogen, zoals Basedow, Campe en
Salzmann, aan te pas komen om de nieuwe ideeën en de nieuwe inspiraties van die eeuw-
helft tot een samenhangend geheel van opvoedings- en onderwijspraktijken uit te werken.
Hun stond de opvoeding tot een nieuwe menselijkheid voor ogen, een nieuw persoonlijk-
heidsideaal dat een beter mens ten gevolge zou hebben. In het traditionele geschiedbeeld
heet de Verlichting nog steeds uit Engeland en Frankrijk te komen, maar het is verrassend
te zien hoezeer opvoeding en onderwijs in de achttiende-eeuwse Republiek door voorbeel-
den vanuit de Duitse landen worden vernieuwd. Dat geldt niet alleen voor de opvoedings-
idealen en het basisonderwijs, maar ook voor het hoger onderwijs. Dat profiteerde van
krachtige impulsen vanuit nieuwe universiteiten als Halle en vervolgens Göttingen (1737),
waar vele tientallen Nederlanders hun wetenschappelijke ideeën en hun academische habi-
tus lieten bijscholen, en later Berlijn, waar Humboldt in 1810 het academische onderricht en
de wetenschapspraktijk op een geheel nieuwe leest schoeide. Die nieuwe praktijk zou meer
dan een eeuw lang in vele landen van Europa een geweldige weerklank hebben.

Er was echter net iets meer nodig dan een nieuw opvoedingsideaal of een nieuwe onder-
wijspraktijk om een grondige vernieuwing in het Nederlandse onderwijs te bewerkstelligen.
De vonk sloeg over toen de onderwijsvernieuwing op Duitse leest in contact kwam met de
nieuwe burgerschapsidealen uit Frankrijk en de Republiek zelf. De vernieuwing van het
mensbeeld kreeg daarmee een maatschappelijke legitimatie. Een beter opgevoed mens zou
een betere en actievere burger zijn, met meer gevoel voor de behoeften van zijn medeburgers
en voor de publieke zaak. Daarmee kreeg de opvoeding naast het individuele belang, dat al-
tijd al werd erkend, tevens een collectief belang. Ze werd een publieke zaak, met inzet voor
actieve politieke bemoeienis, en daarmee een zaak van de staat. Dat proces werd aan het
eind van de achttiende eeuw ingeluid. In de Republiek kreeg het gestalte in de vele discus-
sies over de noodzakelijke hervorming van de opvoeding en het onderwijs, in de prijsvragen
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die daarvoor werden uitgeschreven door de nieuwe geleerde genootschappen, in de debat-
ten over de middelen die nodig waren om het zedelijk verval van de nationale gemeenschap
te keren. Want dat de school daarvoor een van de meest aangewezen middelen was, leed
voor de maatschappijhervormers geen twijfel. Niet voor niets werkte het meest vernieuwen-
de initiatief op onderwijsgebied van de late achttiende eeuw, de Fundaties van de Vrijvrou-
we van Renswoude, met een beproefd kostschoolmodel.

De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (opgericht in 1784) met haar talloze departementen
in alle steden en dorpen van enige omvang is wel de meest bekende pleitbezorger van de onder-
wijsvernieuwing geweest. Mede dank zij de inzet van haar leden werd men ervan overtuigd
dat het lager onderwijs beter, methodisch moderner en inhoudelijk minder leerstellig moest
zijn, dat onderwijzers moesten worden opgeleid, dat er fatsoenlijke en voor het onderwijs ge-
schikte schoollokalen moesten worden ingericht, dat scholen moesten worden geïnspecteerd,
dat niet alleen het leerproces maar ook het spel en de lichaamsbeweging belangrijk waren,
en vooral dat onderwijs in de kern van de zaak een recht, ja een plicht van iedereen was. Al
duurde het nog een eeuw voordat de leerplicht in de wet werd verankerd (1900), in de school-
wetten van 1801, 1803 en 1806 vinden we daartoe al de eerste aanzetten. Omdat onderwijs voort-
aan onder verantwoordelijkheid van de staat moest vallen, kwam er een Agent van Nationale
Opvoeding (1798), en later een echte minister. Nog belangrijker is dat het onderwijs toen in
de grondwet werd opgenomen als een voorwerp van zorg voor de regering.

De negentiende eeuw vormde in zekere zin één lange periode van uitwerking van de nieu-
we onderwijsidealen die in en rond de revolutiejaren waren geformuleerd. Daarbij nam ook
de invloed van de omringende landen toe, juist omdat onderwijs staatszaak was geworden
en de staten over elkaars schouders meekeken naar wat hun buren tot stand brachten. Want,
ook dat begreep men stukje bij beetje, goed onderwijs was wezenlijk voor de natie, voor de
cohesie van de nationale gemeenschap zo goed als voor de bloei van kunsten en weten-
schappen. Duitsland won de oorlog van Frankrijk omdat het hoger onderwijs er op zo’n
hoog peil stond, was de algemene overtuiging. In alle landen van Europa werd het onderwijs
dan ook op nationale leest geschoeid, en overal stiet het prompt op heftig verzet van de oude
beheerders van het lager en soms ook het voortgezet en hoger onderwijs, namelijk de ker-
ken en hun geestelijkheid, die hun rol als hoeders van de publieke moraal zagen afkalven.
De schoolstrijd van de eerste helft van de negentiende eeuw was een Europees verschijnsel,
al pakte de oplossing per land heel verschillend uit: het beginsel van laïcité dat in het Franse
openbaar onderwijs werd ingevoerd is iets heel anders dan het pakket algemeen-christelijke
normen en waarden waartoe de Nederlandse openbare school moest opvoeden. Het lot van
het bijzonder onderwijs liep in beide landen dan ook ver uiteen. De bijzondere kleur die het
onderwijslandschap in Nederland in de tweede helft van die eeuw en de eerste helft van de
twintigste kreeg, heeft te maken met de multiconfessionele proeftuin die het land was ge-
worden en met de verzuiling van de onderwijsinstellingen die dat gaandeweg opriep. Con-
flicten tussen de openbare en de bijzondere school vonden overal in Europa plaats, maar het
pluriform verzuilde schoolstelsel, zoals dat bij de pacificatie van 1917 werd vastgelegd, was
een typisch Nederlandse oplossing.

Artikelen
Zonder de pretentie te hebben een doorlopend verhaal over de onderwijsvernieuwing in
Holland te bieden, verhelderen of illustreren de bijdragen in dit themanummer verschillen-
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de aspecten van de hier geschetste ontwikkeling. Jan Bloemendal focust op de vernieuwing
die de humanisten in de vroege zestiende eeuw brachten, en met name op de wezenlijk vor-
mende rol van het schooltoneel, dat zowel levendig en levensnabij als moreel verantwoord
moest zijn. Onderwijs werd door hen dus vooral als een vorm van opvoeding beschouwd, en
dat was beslist een nieuwe verworvenheid. In een prettig debunkend artikel relativeert Dirk
van Miert vervolgens de vernieuwingspretenties die de oude athenaeumformule van de ze-
ventiende eeuw vaak worden toegeschreven. Hij wijst erop dat nieuwe onderwijsvormen
soms niet meer dan oude wijn in nieuwe zakken waren en dat omgevingsfactoren daarbij
een belangrijker rol konden spelen dan de wens tot inhoudelijke vernieuwing. De reeds veel-
bejubelde Fundaties van de Vrijvrouwe van Renswoude worden door Carin Gaemers op-
nieuw onder de loep gelegd. De nadruk die de vooruitziende Maria Duijst vanaf het begin
aan het onderwijs in de mathesis (dus de theorie) gaf, en vooral de wisselwerking daarvan
met de praktijkopleiding, vormde een echt inhoudelijke vernieuwing. Samen met het huis-
kamermodel van de opvoeding in de Fundaties, en de min of meer impliciete aanzet tot een
meritocratische vernieuwing van de elites, maakte dat die stichting tot het speerpunt van de
onderwijsvernieuwing in de cruciale decennia rond de Revolutietijd werd. 

De inhoudelijke aspecten van de nieuwe pedagogiek van de filantropijnen worden voor-
treffelijk naar voren gebracht in de bijdrage van Arianne Baggerman en Rudolf Dekker.
Onderwijs en opvoeding blijken er geheel in functie van zelfkennis en zelfbeheersing te
staan, maar ook hier weer zien we een terugkeer naar levensnabije onderwijspraktijken en
maatschappelijk relevante vakken. De Revolutiedecennia bieden mogelijkheden om al die
nieuwe idealen, ideeën en behoeften om te zetten in een nieuw onderwijsstelsel. Willem
Frijhoff onderzoekt in zijn bijdrage in hoeverre dat ook lukte voor het lager en vooral voor
het voortgezet onderwijs. Uiteraard werden daarmee lang niet alle spanningen opgelost.
Thimo de Nijs laat zien dat de zich vernieuwende grote burgerij na de Franse tijd nieuwe vor-
men van elite-onderwijs zocht op de kostscholen. Maar deze stonden in een duidelijke span-
ningsverhouding tot het ideaal van huiselijkheid dat tegelijkertijd in het leven van alledag
doorbrak. Een enkele begaafde kostschoolhouder, zoals Petrus de Raadt in Voorschoten,
onderkende dit en probeerde zijn kostschool daarnaar in te richten. Maar op de lange duur
leed die formule toch schipbreuk, in elk geval onder de protestanten. Daarna werd de school
zelf, als gebouw, een beschavingsmedium, zoals we in het artikel van Yteke Spoelstra zien.

Er is dus beslist sprake van een golfbeweging in de onderwijsvernieuwing, maar we mogen
desondanks ook stellen dat het streven naar hervorming structureel in het onderwijs zit inge-
bakken, en wel om drie redenen. Het onderwijs wil leerlingen immers voorbereiden op een rol
in de samenleving, maar die rol verandert tegelijk met de samenleving, waarin steeds nieuwe
groepen om steeds andere kennis, waarden en vormen van opvoeding en inzet roepen.

Op de tweede plaats maken de didactiek, de kennis en de wetenschap zelf een inhoude-
lijke ontwikkeling door, die tot voortdurend nieuwe programma’s en vormen van toe-eige-
ning of presentatie noopt. Tenslotte veranderen de ideeën en idealen over de ontwikkeling
van het kind, ja veranderen de levensfasen zelf. De tiener uit 1500 heeft qua rijpheid, kennis,
ontwikkeling en autonomie maar heel weinig gemeen met de puber uit het jaar 2000. Ook
daarom blijft het belangrijk onderwijs en opvoeding steeds nauwkeurig terug te plaatsen in
de context van ruimte en tijd.
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Humanistische onderwijsvernieuwing en Latijns toneel in de
noordelijke Nederlanden: Murmellius en Crocus1

In de zestiende eeuw vond, onder invloed van het humanisme, een aantal innovaties plaats in de La-
tijnse school. Ten eerste werd het onderwijs gericht op de kennis van de talen, met name dat van het La-
tijn. Daarbij keerde men terug naar het klassieke Latijn, dit in tegenstelling tot de middeleeuwen. Ver-
der hadden de humanisten aandacht voor de didactiek en het pedagogisch klimaat van onderwijs en
opvoeding, zonder dat ze nu direct ‘kindgericht’ waren. Het onderwijs stond ten dienste van de religieuze
en morele verheffing van leerlingen. Een discussiepunt was nog of de kennis van de talen primair moest
staan, zoals Erasmus meende, of dat de eruditie het primaat moest krijgen, de opvatting van onder an-
deren de Alkmaarse rector Murmellius.
Ten dienste van het taalonderwijs, met name van de spreekvaardigheid, stond het lezen en opvoeren van

komedies. Omdat de antieke komediedichters, zelfs de salonfähige Terentius, niet door de beugel van de hu-
manistische gepastheid konden, gingen de docenten en met name de rectoren, die de meeste scholing had-
den gehad, zelf stukken schrijven. Eén van de eersten was de Amsterdamse rector Cornelius Crocus, die een
deel van de geschiedenis van Jozef tot een komedie bewerkte om de leerlingen klassiek Latijn bij te brengen,
maar vooral om hen aan te sporen even standvastig en kuis te blijven als deze oudtestamentische aartsva-
der, zoals hij in de opdracht aan zijn collega Nieveen uitvoerig meedeelt. In dit toneel ging het dus meer om
morele adviezen te geven dan om theologische inzichten te bieden. Zo stond alles in het humanistisch onder-
wijs in dienst van onderwijs in de talen en uiteindelijk van de opvoeding tot een deugdzaam leven.

Algemeen kader
De geschiedenis van het onderwijs in Nederland begint in Utrecht waar omstreeks 700 een
domschool gesticht werd. In de dertiende eeuw ontstonden de stedelijke scholen, waar voor-
namelijk Latijn werd onderwezen aan jongens van ongeveer acht tot en met vijftien jaar.2

Deze Grote Scholen werden alras een vooropleiding voor de universiteit waar kennis van het
Latijn verplicht was. Zo moest wie wilde studeren wel de Latijnse school bezoeken. Het doel
van de scholing was daarmee niet meer, zoals in de middeleeuwen, gericht op een kerkelijke
carrière als geestelijke of koorzanger. Overigens was dit schooltype, evenals de universiteit,
uitsluitend voor jongens. Meisjes konden eventueel de Franse school bezoeken. Hooguit een
enkele jongedame leerde Latijn, bijvoorbeeld Barbara, de dochter van Antonius Liber, rector
te Deventer, Kampen, Amsterdam en Alkmaar. Zij doceerde aan de Latijnse school.3

De school onderwees de vakken van het trivium: grammatica, retorica en dialectica.4 Dat

Jan Bloemendal

1 Dit artikel is een uitvloeisel van een door NWO gesubsidieerd Vidi-programma ‘Latin and Vernacular Cultures. Theatre
and Public Opinion in the Netherlands (ca 1510-1625)’, dossiernr. 276-49-001. 

2 Voor dit overzicht werd onder meer gebruik gemaakt van J. Bloemendal, Spiegel van het dagelijks leven? Latijnse school en to-
neel in de noordelijke Nederlanden in de zestiende en de zeventiende eeuw (Hilversum 2003) 9-29; P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de
Booy, Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd (Assen 1987) 17-21; W. Boyd, Geschie-
denis van onderwijs en opvoeding (Utrecht 1969) 198-212; H.W. Fortgens, Schola latina. Uit het verleden van ons voorbereidend ho-
ger onderwijs (Zwolle 1958) 9-10; J. de Vroomen, Toneel op school. Een historisch en theoretisch onderzoek naar opvattingen over en
gebruik van drama in educatie (z.p. 1994) diss. Nijmegen, 40-68.

3 P.N.M. Bot, Humanisme en onderwijs in Nederland (Utrecht 1955) 35; even geleerd was de Gentse Johanna Othonia die even-
eens als dochter van een rector privé-les kreeg van haar vader.

4 Zie o.m. V. Wels, Triviale Künste. Die humanistische Reform der grammatischen, dialektischen und rhetorischen Ausbildung an der Wen-
de zum 16. Jahrhundert (Berlin 2000) diss. Berlin en J. Wille e.a. (red.), Trivium. Oude Nederlandse geschriften op het gebied van de
grammatica, de dialectica en de rhetorica. 6 dln. (Groningen 1953-1972).



waren de drie ‘basisvakken’ van de septem artes liberales, de zeven kunsten die een vrij man
moest leren en waarvan de theoretische grondslag in Quintilianus’ Institutio oratoria, een Ro-
meins handboek voor welsprekendheid, te vinden was. Zij zouden het hart van de huma-
nistische opleiding gaan vormen. Het quadrivium (muziek, meetkunde, sterrenkunde en
wiskunde) werd aanvankelijk in de hoogste klassen van de Latijnse school onderwezen,
maar ging gaandeweg tot het universitaire curriculum behoren. De opleiding aan de Grote
School was geheel talig gericht. Deze linguale opleiding was echter geen doel op zich, maar
ze moest leiden tot een opvoeding in pietas (vroomheid) en virtus (deugdzaamheid).5

In de eerste decennia van de zestiende eeuw werden de scholen hervormd. Het leerpro-
gramma werd met de ideeën van de protestantse reformatoren en de humanisten in over-
eenstemming gebracht. Een al te strikte scheiding tussen katholieke en protestantiserende
en protestantse bewegingen moet in deze tijd niet worden aangenomen. Immers beide de-
nominaties waren pluriform en wie kende de precieze verschillen? Tekenend is dat de ka-
tholieke rector Schonaeus, dankzij zijn grote reputatie, ook na de protestantse omwenteling
van Haarlem mocht aanblijven. De Latijnse school was, qua opzet en in de praktijk, na de re-
ligieuze omwenteling een opleiding voor de theologie en de rechten, en daarmee een voor-
opleiding voor predikanten en bestuurders. 

Eén van de gevolgen die de op humanistische leest geschoeide protestantse reformatie met
zich meebracht, was aandacht voor de bronnen: men wilde voor het ideaal van de bonae litte-
rae, de moreel verheffende literatuur, ad fontes, terug naar de bronnen. De litterae profanae, de
studie van de heidense letterkunde, werd onmisbaar geacht voor de theologische studie, die
taalkundig en exegetisch gericht was. Bovendien ging men terug naar de christelijke bron-
nen, te weten de kerkvaders, het Oude en in het bijzonder het Nieuwe Testament. Dit was des
te gereder mogelijk door de komst van de boekdrukkunst, in het bijzonder het zetten met los-
se loden letters. Deze komst bespoedigde de verspreiding van kennis, zowel door de hoeveelheid
boeken die in omloop konden komen, als ook doordat die boeken betaalbaar werden.

Als het lijkt dat alleen aan de protestantse reformatie de omvorming van de Latijnse school
te danken is, moet dat onmiddellijk worden rechtgezet. Belangrijk – hoe belangrijk is punt
van discussie6 – was de stroming van de Moderne Devotie, een soort hervormingsbeweging
binnen de rooms-katholieke kerk, en de ‘Broederschap van het Gemene [= Gemeenschap-
pelijke] leven’ die deze devotio moderna in praktijk bracht.7 De Broeders deden dat soms door
scholen te stichten, bijvoorbeeld in Luik en Den Bosch. Iets vaker deden ze dat door leerlin-
gen van de Latijnse school in hun kosthuizen op te nemen, als repetitor op te treden en hen
onder meer via een geregelde kerkgang de ‘moderne spiritualiteit’ bij te brengen. Een enke-
le maal namen ze de leiding van een bestaande school over, als in het geval van de Utrechtse
Hieronymusschool. Ook andere katholieke richtingen, de ordes en met name de jezuïeten,
werden pleitbezorgers van het nieuwe onderwijs. Met dit alles blijkt eens te meer het over-
wegend didactisch karakter van het humanisme: het streven was niet gericht op prachtige fi-
losofieën, maar op praktische, ethische en religieuze inzichten die hun leerlingen in het da-
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5 Overigens kreeg het woord virtus, dat bij de Romeinen naar wie de humanisten teruggrepen, de connotatie van mannen-
moed had, een reformatorische en zedelijke inhoud. Ook een andere inhoud kreeg de term pietas, bij de Romeinen maat-
schappelijk en religieus getint, bij de humanisten vooral religieus gericht, zie De Vroomen, Toneel op school, 53-54.

6 Ze hebben op zich niet veel scholen gesticht en hun direct invloed is daarom wellicht niet groot, maar Erasmus is een van
hun leerlingen geweest aan de school te Deventer, zodat hun indirecte invloed immens was. Dat ondanks Erasmus’
klachten op latere leeftijd over zijn schoolperiode.



gelijks leven konden toepassen. Dit gold althans voor het humanisme in Noord-Europa. De
Italiaanse humanisten hadden veel minder belangstelling voor onderwijs.

Al waren de voorwaarden aanwezig om de Latijnse school te hervormen, snel ging het
niet. Onderwijsinstellingen waren immers per definitie behoudend: de docenten waren dat,
de ouders waren het. Die vroegen om het oude, bang dat hun kind door nieuwlichterij
achterop zou raken. Datzelfde gold voor de leerstof. De humanisten schreven nieuwe, kor-
tere en kindvriendelijker leerboeken, maar moesten nog lang concurreren met de laat-an-
tieke grammatica’s van Donatus, Diomedes en anderen, en vooral met hét middeleeuwse
handboek, het Doctrinale puerorum (1199) van de Fransman Alexander de Villa Dei, geschre-
ven in rijmende hexameters.

De inhoud van de onderwijsvernieuwing, alsook van de kritiek die de humanisten uitten
op ‘het oude’, behelsde ten eerste een terugkeer naar het klassieke Latijn. In de middeleeu-
wen was het namelijk geaccepteerd dat woorden hun betekenis kregen door de consensus
van de gebruikers, zodat nieuwvormingen en andere niet-klassieke woorden ingang kon-
den vinden. Bovendien hadden de humanisten een afkeer van de omslachtigheid van de
vroegere leerboeken. Zo weinig mogelijk regels, en zo praktisch mogelijk, dat was hun ide-
aal, zodat de leerlingen zo snel mogelijk de klassieke auteurs konden lezen en – bijna syno-
niem – uit het hoofd konden leren.

Desiderius Erasmus keerde zich zijn leven lang tegen de al te uitgebreide grammaticale
regels. Regels waren dan wel nodig, maar moesten beslist worden beperkt en goed worden
gebracht. Hij bracht het in zijn De ratione studii (Over de methode op school, 1511) als volgt
onder woorden:

De eerste plaats wordt opgeëist door de grammatica. De jongens moeten in de regels
van beide talen, Grieks en Latijn, worden onderwezen, omdat in deze twee talen bijna
alles is overgeleverd wat het kennen waard is, en omdat ze zo verwant zijn, dat ze samen
gemakkelijker worden opgenomen dan elk afzonderlijk. (...) Al geef ik toe dat gram-
maticale regels noodzakelijk zijn, toch zou ik willen dat het er zo weinig mogelijk zijn,
als ze maar wel adequaat zijn. Ik ben het nooit eens geweest met al die docenten die de
ontwikkeling van de jongens jarenlang belemmeren door ze regels te laten stampen.8

Achttien jaar later zegt hij in zijn De pueris instituendis (Traktaat over opvoeding en onderwijs,
1529):

Ik geef toe dat de grammaticale regels in het begin nogal wat inspanning vereisen; je
kunt er niet zonder, maar het is niet leuk. Maar ook hier zal de bedrevenheid van de le-
raar een groot gedeelte van de last van de kinderen afnemen. Eerst moeten alleen de
beste en eenvoudigste regels worden geleerd. (...) Iedere overbodige en voortijdige
moeilijkheid moeten wij dus vermijden.9
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7 Zelfs al zou de devotio moderna op zich geen humanistische beweging zijn, dan nog waren de doelen vergelijkbaar: de hu-
manist Erasmus wilde via de bronnen (bijbel en kerkvaders) terug naar het oude, pure christelijke leven van de eerste ge-
meenten, iets waar ook de devotio naar streefde.

8 Erasmus, De ratione studii. Opera Omnia, ASD 1.2, p. 114.
9 Erasmus, De pueris instituendis 72; Over opvoeding en vrije wil, vert. J. Sperna Weiland (Baarn 1992) Geschiedenis van de wijs-

begeerte in Nederland VI, 114; ASD 1.2, p. 72. Erasmus volgt hier Quintilianus, Institutio oratoria 2.3.



Anders geformuleerd: de middeleeuwers stond een deductieve methode voor ogen – de La-
tijnse grammatica werd gezien als een logisch systeem dat als het al niet door de overgele-
verde teksten kloppend was, toch zeker sluitend gemaakt moest worden -, terwijl de huma-
nisten er een meer inductieve denktrant op na hielden. In die zin was de humanistische
beweging tevens een reactie op het scholastieke denken dat de middeleeuwen had geken-
merkt. De leerlingen moesten via lectuur van klassieke en humanistische auteurs zo snel
mogelijk hun taalgebruik leren kennen en toepassen.

De lectuur van klassieke auteurs was niet het eigenlijke doel van de humanisten. Dat was
veeleer opvoeding, intellectuele vorming en godsvrucht, volgens het socratisch adagium dat
kennis tot goed handelen leidt. ‘Alle ellende in een mensenleven komt voort uit onkunde en
onwetendheid’, aldus de Amsterdamse rector Petrus Apherdianus in 1560, wel heel stellig.
Ook andere docenten en rectoren lieten dergelijke geluiden horen.10 Georgius Macropedius,
Broeder van het Gemene Leven en werkzaam te Utrecht en Den Bosch, verbond de bonae lit-
terae met zedelijke opvoeding in de opdracht aan zijn leerlingen bij de klucht Aluta, die in
1535 een van de eerste gedrukte ‘nieuwe’ toneelstukken van de noordelijke Nederlanden
was:

Waar zouden de jonge leerlingen meer aan hebben voor hun kennis, wat zou meer bij-
dragen tot de literaire vorming van de ‘middenklassers’, waarvan hebben de meest ge-
vorderde leerlingen, ja alle samen meer profijt voor een deugdzaam leven, dan een se-
rieuze komedie?11

De humanisten hadden dus niet alleen aandacht voor de onderwijsinhoud, maar ook over de
didactiek en het pedagogisch klimaat van het onderwijs en de opvoeding. Ze waren de eer-
sten die serieus rekening hebben gehouden met de aard en het bevattingsvermogen van het
kind, zonder overigens te vervallen in de ‘kindgerichtheid’ in de moderne zin van het woord.

Joannes Murmellius
Humanisten als Erasmus dachten na over de onderwijsvernieuwing, maar vanaf de zijlijn.
De ‘aartshumanist’ gaf zelf geen onderwijs aan een middelbare school. Dat lag anders bij Jo-
annes Murmellius (1480-1517), die zijn theoretische reflectie op het onderwijs onmiddellijk
kon toetsen aan de praktijk van alledag. Hij was namelijk van 1500 tot 1513 werkzaam als
conrector en vanaf 1507 als rector van de Latijnse school te Münster en werd daarna school-
leider in Alkmaar, waar hij tot 1517 aanbleef. Toen in dat jaar Gelderse troepen de stad
binnenvielen, vluchtte Murmellius naar Zwolle, waar hij meester van de vierde klas werd. Al
spoedig kreeg hij een positie aan de school te Deventer, waar hij zelf zijn onderwijs had ge-
noten onder de beroemde humanist Alexander Hegius. Kort daarop stierf hij echter. Hij
geldt als een van de belangrijke onderwijsvernieuwers van de Lage Landen.12
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10 Met deze opvatting kan men de humanisten cerebraliteit verwijten: de rede op zich brengt tot goed handelen. De rol van
de gevoelens wordt daarmee verwaarloosd, zie bijv. Bot, Humanisme en onderwijs, 73. Anders was het gesteld met het de je-
zuïeten en hun toneel. De Societas Jesu appelleerde aan de hele mens met haar spektakelstukken.

11 G. Macropedius, Aluta (1535), red. J. Bloemendal en J.W. Steenbeek (2e druk; Voorthuizen 1997), 38-39.
12 Over hem o.m. J.V. Mehl, ‘Johannes Murmellius’s Approach to the artes liberales and Advice to Students in his Didascalici li-

bri duo (1510).’ In: R. Schnur e.a. (eds), Acta Conventus Neo-Latini Hafniensis. Proceedings of the Eighth International Congress of Neo-
Latin Studies. Copenhagen 12 August to 17 August 1991 (Binghamton, New York 1994) 641-650; J.A. Groenland, M. van der Weij
en L. de Wreede, ‘Het humanisme in leven en werk van Murmellius, Snellius en De Brune’. Zie: www.murmellius.com.



Murmellius publiceerde in zijn korte leven veel. Er verschenen negenenveertig werken
van zijn hand. In vele daarvan bepleitte hij het belang van de lectuur van klassieke en huma-
nistische schrijvers. Hij gaf diverse teksten zelf uit, zodat hij de lectuur daadwerkelijk mo-
gelijk maakte. Ook publiceerde hij leerboeken en reflecties op onderwijs, waarvan de be-
faamdste zijn het pedagogisch tractaat Enchiridion scholasticorum (Handboek voor scholieren,
1505), de succesvolle leergang Latijn Pappa puerorum (Kinderpap, 1513) en het strijdbare
pamflet Scoparius (Bezem, 1517) Het laatste bestaat voornamelijk uit citaten van klassieke,
oudchristelijke en humanistische auteurs; in dit werk pleit hij ervoor de opleiding en op-
voeding ‘schoon te vegen’ van middeleeuwse relicten.13 Het lijkt erop dat het laatste werk de
vrucht is van zijn excerpeerwerk. Evenals andere humanisten, pleitte hij ervoor een citaten-
verzameling aan te leggen:14

Ik dring er bovendien op aan dat de leerling zorgvuldig de meer gedenkwaardige pas-
sages aanstreept of liever nog: ze overschrijft in een boekje dat speciaal hiertoe bestemd
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13 Zie over dit werk i.h.b. J.V. Mehl, ‘Johannes Murmellius’ Scoparius (1517-1518). Another German Defense of Humanistic
Study.’ In: A. Dalzell, C. Fantazzi, R. Schoeck (red.), Acta Conventus Neo-Latini Torontonensis. Proceedings of the Seventh Inter-
national Congress of Neo-Latin Studies. Toronto 8 August to 13 August 1988 (Binghamton, New York 1991) 471-480.

14 Murmellius, Enchiridion scholasticorum 20.

Afb. 1. Joannes Murmellius,
Pappa puerorum. Keulen: Hein-
rich von Neuß, 1520. 
[Ex. Universitäts- und Landes-
bibliothek Münster X
3047+q.] Merlo 446f. 656. 



is, en rangschikt. Plinius, de bekende auteur van de Historia Naturalis las nooit iets zon-
der er een uittreksel van te maken.15 Want vaak stuiten we bij de lectuur op vele memo-
rabele zinsneden, die we, als we ze niet ordenen, weer gemakkelijk vergeten. Als we ze
dan weer zouden willen opzoeken, zouden we bijna dat hele boek opnieuw moeten
doorbladeren. Maar wanneer we korte uittreksels hebben gemaakt, zullen we diezelfde
passages gemakkelijk terugvinden. Ook moet de leerling aforismen die hetzelfde
onderwerp betreffen, aantekenen en op een plaats verzamelen.

Er kleefde aan de lectuur van de schrijvers echter een bezwaar: de jongens leerden de schrijf-
taal, niet de spreektaal. Om dit bezwaar op te heffen schreef Erasmus zijn befaamde Collo-
quia familiaria (Gesprekken tussen vrienden), net als de Fransman Maturinus Corderius
deed.16 Murmellius vervaardigde zijn tweetalige Pappa, die uit vier delen bestaat: een thema-
tisch gerangschikte woordenlijst, zinnen die bij de conversatie gebruikt kunnen worden,
ethische voorschriften en spreekwoorden. In het tweede gedeelte komen we het volgende
gesprekje tussen tienjarigen tegen, die in een ‘natuurmethode’ niet zouden misstaan. Het
doel van het onderwijs zijn de artes liberales, in het bijzonder het trivium. Het oostelijk aan-
doend Nederlands zal te maken hebben met Murmellius’ geboorteplaats Roermond:

Salve! Wes gegroet. (...)
Salvus sis in Christo! Wes salich in Christo! (...)
Ut vales? Ho bistu te pas?
Dei gratia bene valeo. Ick sy wal to pas durch die genade godes. (...)
Quod est tibi nomen? Ho heystu? Welk is dyn name?
Joannes. Joannes.
Cuias es? Uyt wat lande bistu?
Frisius. Eyn vryese.
Saxo. Ein sasse.
Batavus. Ein betouwer of hollander.
Helvetius Ein schwitzer.
Suevus Ein schwab.
Cur huc advenisti? Wayr om bistu hyr gecomen?
Liberalium studium gratia. Om vrye konsten te leren.
Studendi Latini eloquii causa in hanc Von wegen latinsches ziergesprechs zu lernen

urbem veni. bin ich in dise stat kummen.17

Zo was rector Murmellius, die een universitaire opleiding in Keulen had gehad, een theore-
tisch en praktisch onderwijsvernieuwer. Anders echter dan Erasmus en vele anderen, was
zijn pleidooi niet zozeer gericht op de taalverwerving op zich, als wel op het verwerven van
eruditio, een grondige kennis van de klassieke auteurs.18 Murmellius laat zich als een man van
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15 Zie Plinius Minor, Epistulae 3.5.10.
16 Overigens was er ook een boekje met eenvoudige dialogen van Hermannus Torrentinus, rector te Zwolle, zie De Vroo-

men, Toneel op school, 65-66.
17 J. Murmellius, Ausgewählte Werke des münsterischen Humanisten J. Murmellius. Ed. A. Bömer. 5 dln. (Münster 1892-1895) V, 7-8.
18 Vgl. Bot, Humanisme en onderwijs, 93-94; De Vroomen, Toneel op school, 51; Mehl, ‘Johannes Murmellius’s Approach to the

artes liberales.’



de praktijk kennen als hij slechts een vrij grof onderscheid maakt tussen slimme en domme
leerlingen. De slimmeriken kunnen werkelijke eruditie bereiken, de dommen krijgen de
raad de heiligen vurig te vereren.19 In het laatste advies zien we dat hem via de eruditie wel de
religieuze en morele verheffing van de leerlingen voor ogen staat. Dat kan men ook zien in
zijn Pappa, waar de voorbeeldzinnen allerlei levenslessen bevatten als ‘we worden allemaal
slechter door gebrek aan controle’20 en ‘Wie snel geeft, geeft dubbel.’21 ‘Mijn ouders hebben
me opgedragen me onder de tucht van die meester te stellen die me goed taalonderricht
geeft en mij een goede opvoeding in deugdzaam gedrag geeft.’22 Ook pleit hij voor een stren-
ge opvoeding: ‘Een docent die zijn leerlingen spaart is een ingehuurde knecht van de duivel
en een bederver van de jeugd.’23 De jongere zelf wil nauwelijks anders, aldus Murmellius, en
gaat naar een strenge onderwijzer: ‘Meester Timan heeft een goede reputatie, niet alleen
vanwege zijn onderwijs, maar ook om zijn strengheid en zijn wegrammelen van ondeug-
den.’24 Het is uiteraard zeker mogelijk dat Murmellius dit soort zinnen inlaste vanuit een
vorm van milde ironie, evenals de zinnen waar de braafheid van afstraalt: ‘Eerbiedwaardige
docent, zoudt u mij willen toestaan vandaag twee uur van school weg te blijven.’25 ‘Laten we
naar de mis gaan.’26 Overigens kunnen schoolmeesters ook toegeeflijk zijn voor hun pupil-
len: ‘De meester heeft ons vrijaf gegeven om vandaag te spelen.’27 Of deze uitspraken nu iro-
nisch bedoeld zijn of serieus, er blijft wel staan dat Murmellius evenals zijn collega-huma-
nisten zich richt op pietas en bonae mores, op vroomheid en zedelijk goed gedrag, terwijl zijn
methode niet zuiver op de taal gericht is, maar op een uitgebreide kennis van de auteurs uit
de oudheid.

Toneel
Erasmus’ Gesprekken, Murmellius’ Pappa puerorum en Corderius’ Colloquia vormden een van de
opmaten naar een relatief veel beoefend genre binnen de humanistische onderwijsvernieu-
wing: de lectuur en de opvoering van toneelstukken. Dat waren vaak stukken van Plautus en
Terentius en een enkele maal van Seneca of Griekse tragici, die meestal in een Latijnse ver-
taling werden opgevoerd. Hiermee konden de leerlingen zich de conversatie in de taal der
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19 Zie De Vroomen, Toneel op school, 60-61; Bot, Humanisme en onderwijs, 60-61.
20 ‘Omnes deteriores sumus licentia. Wir sind all arger ussgestattung des muttwillens.’ Murmellius, Ausgewählte Werke 5, 10;

vgl. Terentius, Heautontimorumenos 483.
21 ‘Qui cito dat, bis dat. Wer bald gibt, der gibt zwuren’; vgl. De toen veelgebruikte verzameling van ‘opvoedende’ citaten

Publilius Syrus 235, Sententiae; ‘Bis dat, qui dat celeriter’. Murmellius, Ausgewählte Werke V, 11.
22 ‘Parentes mihi iusserunt ut tradam me in disciplinam ei magistro, qui et literis me bene erudiat en bonis moribus recte

instituat. Myn olderen hebben my bevolen, dat ick my geeve onder eynen meyster, die my wail leeren onde to den duech-
den holden moech.’ Murmellius, Ausgewählte Werke V, 9.

23 ‘Praeceptor discipulis suis indulgens pecuniae gratia est diaboli mancipium et corruptor iuventutis. Ein meyster, die sy-
nen disciplen hoenen willen to leet om geldes wil, ys eyn knecht des duvels unde ein verderver der jongen.’ Murmellius,
Ausgewählte Werke V, 10

24 ‘Timannus ludi magister non doctrinae solum sed severitatis etiam et vitiorum castigationis vulgo laudatur. Meyster Ti-
man die schoilmeyster wort gelavet gemeynlic nycht alleyn om der leer wil, mer ouch om die stracheyt ende straffinge der
boverye’ Murmellius, Ausgewählte Werke V, 9-10. Dit is een toespeling op rector Timan Kemner die Murmellius als conrec-
tor aantrok voor de Latijnse school te Münster. Aan hem droeg Murmellius zijn Enchiridion scholasticorum op, zie J. Freund-
gen, Des Johannes Murmellius pädagogische Schriften, Paderborn 1894, 18-21.

25 ‘Venerabilis praeceptor, liceat mihi pace tua hodie duabus horis abesse schola. Erwerdige meyster, wilt mich oyrlof gee-
ven, datich moeghe twe uren huyden uyt der scholen blyven.’ Murmellius, Ausgewählte Werke V, 12.

26 ‘Eamus auditum missam! Laet ons gaen, om miss to horen!’, Murmellius, Ausgewählte Werke V, 13.
27 ‘Ludi magister fecit nobis potestatem hodie lusitandi. Der scholemeyster heft ons oyrlof gegeven huyden to spelen.’ Mur-

mellius, Ausgewählte Werke V, 11.



Romeinen eigen maken. Bovendien leerden zij zich presenteren en het was een aardige ma-
nier van de school om naar buiten te treden. De praktijk van het toneelspelen was niet nieuw:
al in de veertiende eeuw werden toneelstukken in de kerk opgevoerd. In dat opzicht was er
ook voor de humanisten niets nieuws onder de zon. Wel nieuw was de keuze van klassiek
en, zoals we zullen zien, ander repertoire. Het toneelspelen op school en buiten de kerk
door leerlingen nam een hoge vlucht, mede door de aanbeveling van Erasmus: ‘wat is lief-
lijker dan een blijspel dat, zoals de ervaring leert, ook onervaren kinderen raakt?’28

Het gebruik van antieke toneelstukken bevredigde maar ten dele. De oude schrijvers wa-
ren niet christelijk en vertoonden scabreuze handelingen. Dat gaf nog niet, maar ze deden
dat ook nog zonder moraliserende toon. Wat dat betreft was Terentius nog de meest ‘sa-
lonfähige’ van de twee Romeinse comici. Er bestond dan ook een populaire bloemlezing van
zinsneden uit Terentius, de Vulgaria Terentii, voor het eerst in 1487 te Antwerpen gedrukt en
tot 1509 nog elf keer heruitgegeven. Deze Vulgaria, tweetalig, zijn daarmee als het ware de
voorlopers van de genoemde ‘korte gesprekken’. Een ander probleem was dat er zo weinig
stukken uit de oudheid waren overgeleverd: op naam van Seneca stonden er tien, die voor
leerlingen van de Latijnse school te moeilijk bleken, van Plautus waren er weliswaar twintig
overgeleverd, maar die werden zedelijk minder geschikt bevonden, en van Terentius kon
men nog maar zes komedies lezen.

De oplossing lag voor de hand: de docenten en met name de rectoren, die vaak de meeste
opleiding hadden genoten en zich er het meest toe geroepen voelden, schreven zelf toneel-
stukken in Terentius’ en Plautus’ stijl. Het voordeel was dat ze de onderwerpen zelf konden
uitkiezen. Veel van de stukken hebben dan ook een bijbels onderwerp, waarbij het verhaal
van de Verloren Zoon uit Mattheus populair was. De Hagenaar Guilielmus Gnapheus
schreef er een immens succesvol stuk over, Acolastus (De teugelloze, 1529) met tientallen
herdrukken en een omgewerkte versie in 1555, alsook vele opvoeringen in heel Europa, ter-
wijl de Asotus evangelicus (De verkwister uit het evangelie, 1537) van zijn collega Macropedius
weliswaar minder vaak gedrukt en gespeeld is, maar toch ook een zeker aanzien verwierf.
Ook middeleeuwse of rederijkersstof werd bewerkt, zo Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlyc
in Macropedius’ Hecastus (Iedereen, 1539), in de Homulus (De nietige mens, 1536) van
Christanus Ischyrius en in Livinus Brechtus’ Euripus (1549).29 Ook het verhaal van Jozef in
Egypte is vaak bewerkt en sommige stukken zijn vaak gespeeld en uitgegeven.

Niet alle onderwerpen waren religieus. De schrijvers sloten ook aan bij de leefwereld van
de jeugd. De reeds genoemde Aluta van Macropedius is een dorpsklucht, waar echter koor-
liederen zijn ingevoegd die de moralisaties verzorgen: drink niet te veel, trouw met een goe-
de vrouw en hoed je voor rovers. Een ander ‘subgenre’, als men die weidse term mag
gebruiken, is de schoolkomedie. Macropedius schreef zijn Rebelles (Opstandige schoolkin-
deren, 1535), door de Haarlemse rector Cornelius Schonaeus nagevolgd in zijn Dyscoli
(Deugnieten, 1603), en dat weer vertaald in het Nederlands door de docent Pieter Godewyck
(Witte-broodskinderen, 1641). Sommige stukken hebben een vastenavond-karakter of in elk
geval elementen van dit carnavalsfeest, omdat ze bij die gelegenheid werden opgevoerd, zo-
als Macropedius’ Bassarus (Sluwe vos, 1540) over een slimme koster. Hiermee voldeden de
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28 Erasmus, De pueris instituendis 67; Over opvoeding en vrije wil, p. 110; ASD 1.2, p. 67.
29 Dit stuk kreeg heel veel succes in Jezuïetenkringen, zie De Vroomen, Toneel op school, 122-123 en 184-185 waar hij melding

maakt van 8000 toeschouwers en drie, vier opvoeringen in Praag (1560).



auteurs aan het verlangen binnen het humanisme om aan te sluiten bij de leefwereld van het
kind.

Er kwam overigens ook kritiek op de toneelstukken. In de proloog bij de zojuist genoem-
de Bassarus verzucht de auteur dat er mensen waren die dachten dat hij de geestelijkheid en
de magistraten op de korrel nam. Hij brengt daartegenin: 

Omdat we af en toe de toeschouwers vermaakt hebben met bekende bakersprookjes, tot
lering van ons allen, moet men daarom zeggen dat wij mensen over de hekel halen en
de Oude Komedie herstellen, die bij de wet verboden is? Wat voor schade hebben de Alu-
ta, de Andrisca en de Rebelles en dergelijk soort stukken toegebracht aan hen die oprecht
en vrij van afgunst waren? Als ze menen door dérgelijke stukken al in hun reputatie ge-
schaad te worden, dan is alles voor zulke gevoelige oren kwetsend, ook al is het nog zo
vroom, nog zo onschuldig.

Ook kwamen er pedagogische bezwaren, die hij als volgt pareert:

Alsof de ondeugd de mens niet aangeboren is, maar slechts zou voortkomen uit wat hij
doet of ziet. Ik ontken allerminst dat het ontvankelijk gemoed van een schoolknaap,
licht geneigd tot een misstap, wel eens slecht beïnvloed kan worden door schandelijke
woorden of gebaren. Maar die mogen dan ook op het toneel niet vertoond of gesproken
worden. Ik durf gerust te zeggen dat ik meer bevalligheid en deugdzaamheid heb aan-
getroffen bij hen die vrijmoedig en met succes op de planken hebben gestaan, dan veel-
al bij diegenen die, gelijk ezels bij een lier, uit domheid of onwetendheid ongeschikt
zijn om iets nuttigs uit te voeren, of die, omdat ze lui en onverschillig zijn, liever in een
hoekje zitten om zelf niets te hoeven doen, terwijl anderen ijverig op het toneel bezig
zijn (...).30

Het was dus zaak mogelijke kritiek op toneelspel in het algemeen te pareren. Dat gold niet
minder voor vermeende ‘nieuwlichterij’ (lees: reformatorische tendenzen) in de spelen. Zo
verdedigt de Haagse rector Guilielmus Gnapheus zich tegen mogelijke ketterij in de proloog
bij zijn verloren-zoonspel Acolastus (1529) als volgt:

Beste heren, verbaast u zich alstublieft niet dat u hier nieuwe namen op het toneel ziet
die ons ervan beschuldigen dat wij een nieuw spel gaan spelen. Ik weet heel goed hoe-
veel weerzin dat woordje ‘nieuw’ vaak wekt, maar hier is geen greintje van de nieuwe
leer te ontdekken.31

Bovendien wordt regelmatig in de opdrachtbrieven gerefereerd aan klassieke definities van
de komedie als ‘weergave van het dagelijks leven’, ‘spiegel van het menselijk bestaan’ en
‘ongevaarlijke weergave van persoonlijke en publieke zaken’ om critici de wind uit de zeilen
te nemen als zou de komedie de zeden der jeugd bederven.
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30 G. Macropedius, Bassarus, Naar de editie Utrecht 1540 uitgegeven met inleiding en vertaling door R.C. Engelberts (Tilburg 1968)
diss. Utrecht, 69 en 71. De Griekse Oude Komedie was spreekwoordelijk satirisch en speelde uitsluitend hard op de man.

31 G. Gnapheus, Acolastus, ed. P. Minderaa (Zwolle 1956) 58.



Cornelius Crocus
Een in zijn tijd befaamd stuk met onverdachte inhoud was de Comoedia sacra cui nomen Ioseph,
ad Christianae iuventutis institutionem iuxta locos inventionis, veteremque artem, nunc primum et scrip-
ta et edita (Een bijbelse komedie getiteld Jozef, nu voor het eerst geschreven en uitgegeven
volgens de vindplaatsen en de regels van de oude komedie, ter onderwijzing van de christe-
lijke jeugd, 1536), kortweg Ioseph, van de Amsterdamse rector Cornelius Crocus (ca 1500-
1550).32 Het is een vroeg stuk over de oudtestamentische Jozef. Deze werd, het verhaal uit het
bijbelboek Genesis is bekend, door zijn broers uit jaloezie verkocht aan Ismaëlitische han-
delaren, die hem weer doorverkochten aan een Egyptische notabele, Potifar, bij wie hij als
slaaf carrière maakte. Diens vrouw probeert Jozef te verleiden, hij vlucht en wordt door haar
ten onrechte van verkrachting beschuldigd. Zo raakt hij in de gevangenis, waaruit hij na
twee jaar wordt ontslagen door toedoen van een hofleverancier, de bakker. Jozef had zijn
droom gunstig uitgelegd, en wordt nu ontboden bij de farao om diens dromen te explice-
ren. Daarna brengt hij het tot onderkoning en kan zo zijn familie – ook zijn broers! – onder-
steunen. Crocus behandelt, zoals hij ook al in een Opdrachtbrief schrijft, niet het hele leven,
maar het gedeelte vanaf de verleiding tot aan de vrijlating. Dit gaf hem de gelegenheid de
handeling te concentreren en zo de tegenstelling verleiding en deugd of standvastigheid te
thematiseren. Het is een knappe prestatie van Crocus dat hij met behulp van monoloog en
dialoog van deze ‘voorbeeldige’-Jozef toch in zekere zin een jeugdig mens van vlees en bloed
heeft weten te maken.

De genoemde Opdracht aan zijn collega docent Martin van Nieveen, pater van de meis-
jeskostschool van St. Gertrudis, is in meer dan één opzicht interessant. De priester Crocus
blijkt goed thuis in de literatuur, met name de kerkvaders, maar hij verlaat zich ook op klas-
sieke teksten, zowel Griekse als Latijnse. Het is een stuk proza meer van een kamergeleerde
dan van een echte man van de praktijk, zoals de opdrachtbrieven van Macropedius vaak wel
zijn. De brief begint met de stelling dat de christelijke jeugd vooral de wijsheid moet leren,
een leerproces dat het hele leven door gaat. De ware wijsheid schuilt in het streven naar
Gods koninkrijk en niet naar aardse zaken zoals geld, lichamelijk genot en roem:

De filosofen hebben een voortreffelijke regel, dat eerst het voortreffelijkste moet wor-
den onderwezen, en wel door de voortreffelijksten.33 En niets is beter dan de ware wijs-
heid, zo verzekert de Heilige Schrift ons telkens weer en daarom moeten allen, en met
name de christelijke jeugd, vooreerst en vooral deze bestuderen. Want wie niet goed
leeft, leeft tevergeefs. Tevergeefs? Zelfs tot zijn grote verderf, zodat het beter zou zijn
naar het woord van Christus over Judas, om niet geboren te worden.34 Maar de wijsheid
is het begin en de bron van goed leven.35
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32 Over hem o.m. J.F.M. Sterck, ‘Onder Amsterdamsche humanisten’, Het boek 6 (1917), p. 4-18; 89-107; 165-179; 282-296;
J. Lebeau, Salvator mundi L’ ‘exemple’ de Joseph dans le théatre Allemand au XVIe siècle. 2 dln. Nieuwkoop 1977. Bibliotheca Hu-
manistica & Reformatorica 20., i.h.b. 1003-1008; A.J. Kölker, Alardus Aemstelredamus en Cornelius Crocus. Twee Amsterdamse
priester-humanisten. Hun leven, werken en theologische opvattingen. Bijdrage tot de kennis van het Humanisme in Noord-Nederland in de
eerste helft van de zestiende eeuw. Nijmegen, Utrecht 1963 en P.G. Bietenholz e.a. (red.), Contemporaries of Erasmus. A Biographi-
cal Register of the Renaissance and Reformation. 3 dln. (Toronto 1985-1987) I, 362 s.v. Cornelis Croock. Over het stuk Lebeau,
Salvator mundi, 301-313 en J.A. Worp, Geschiedenis van het drama en het tooneel in Nederland. 2 dln (Rotterdam z.j.) 1, 208-209.

33 Bijv. Aristoteles en Plato.
34 Mattheus 26:24; Marcus 14:21.
35 Crocus, Opdracht aan Maarten Nieveen.



Crocus wil daarom, zo stelt hij, de jeugd deze zegenrijke wijsheid bijbrengen en laten toe-
passen, en wel via het mooiste voorbeeld dat hij kent: het toonbeeld van wijsheid dat Jozef
is, met name het gedeelte van de verleiding door Potifars vrouw. Daarmee liet de aartsvader
een ander aspect van de wijsheid – de vier kardinale deugden – zien: rechtvaardigheid, ge-
matigdheid, dapperheid en praktisch inzicht:

Zelfs liet hij door één daad vier bronnen van deugd opwellen. Toen hij zich namelijk los
maakte uit de afkeurenswaardige omhelzing van zijn meesteres, respecteerde hij daar-
mee het vertrouwen dat hij zijn meester verschuldigd was, hield hij zijn zelfbeheersing
hoog, tartte dapper de mogelijk gevaarlijke afloop en was zo verstandig om te vluch-
ten.36 Voor grote mannen, en zelfs de grootste, de andere aartsvaders en profeten, moe-
ten we diep respect hebben: voor Abraham om zijn actief geloof, voor Izaak om zijn zui-
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36 Iustitia (rechtvaardigheid), temperantia (gematigdheid), fortitudo (dapperheid), prudentia (praktisch inzicht).

Afb. 2. Cornelius Crocus, Co-
moedia sacra, cui titulus Ioseph.
Antwerpen: Joannes Gra-
phaeus voor Joannes Steel-
sius, 1537. [Ex. Koninklijke
Bibliotheek 231 G 10] Kölker
C.L. 36. 



ver geweten, voor Jacob om zijn onvermoeibaar verdragen van inspanningen, voor weer
anderen om een andere onwankelbare deugd, maar hij verdient om alle deugden van
alle kanten het diepste respect. Of iemand moet misschien beweren dat zijn ik zou bij-
na zeggen ongelooflijke kuisheid en, wat daarmee gepaard gaat, een zekere charme, in
zo’n elegante schoonheid, in zo’n gevaarlijke leeftijd, met zo’n grote aanleg, voortref-
felijk was, waardoor allen hem meer dan iemand anders lief hadden.37

Bovendien was Jozef zo zachtmoedig als het evangelie, veel later, zou vragen: zachtmoedig
in zijn rechtspraak en in de houding tegenover zijn broers, waar wraakzucht niet onbegrij-
pelijk zou zijn geweest. Bovendien, zo zegt Crocus, heeft hij als auteur allerlei aforismen
over wijsheid door het stuk heen gestrooid, om zo als ‘wormkruid met suiker’ de lessen aan-
genaam te verpakken:

Zijn leven is dus een volmaakt voorbeeld van de wijsheid en een aansporing daartoe, en
– bijna zou ik zeggen – een interpretatie ervan. Met Gods goedgunstigheid heb ik het
zelfs zo behandeld, dat we voor de christelijke jeugd vele regels van de wijsheid hebben
ingelast als bittere alsem ingesmeerd met honing,38 die niet weinig bijdragen aan de
vorming van geest en karakter.39

Interessant is de Opdrachtbrief ook vanwege de poëticale uitspraken. Het kenmerk van een
komedie is, aldus Crocus in navolging van antieke theoretici over de komedie, de goede af-
loop. Een mogelijk punt van kritiek is de lange tijdsspanne die hij behandelt: twee jaar tussen
gevangenneming en vrijlating. Gaat dat niet tegen de vereiste eenheid van tijd in? Als voor-
beelden à décharge haalt hij onder meer Terentius’ Zelfkweller (Heautontimorumenos) en Plau-
tus’ Krijgsgevangenen (Captivi) aan, twee spelen waarvan de handeling meer dan een dag be-
strijkt. Bovendien wijst hij op de eenheid van plaats als reden voor zijn concentratie van de
handeling op de periode van verleiding tot bevrijding. Hij mocht het verhaal van het stuk zich
niet op vele locaties laten afspelen, wat de bijbel wel zou vergen als hij Jozefs hele leven had
behandeld: Israël en Egypte, het huis van Potifar, de gevangenis en het paleis van de farao.

Zoals vele van zijn tijdgenoten, verdedigt hij de waarde van de komedie, die haar plaats in
het curriculum nog moest verwerven. De protestantse reformatie stond ietwat huiverig
tegenover toneel, die als mimetische kunst als het ware bedrog pleegde. Ook gingen er vaak
allerlei ongeregeldheden mee gepaard zoals men al dan niet terecht meende. Crocus’ ver-
dedigingsgronden zijn met name dat het een bijbels stuk betreft met stichtelijke inhoud, en
dat ook de theologen van de vroege kerk bijbelstof in dichtvorm goten.

Een belangrijk thema voor Crocus is, dat de ‘glibberige, gevaarlijke leeftijd’ (lubrica aetas),
dat wil zeggen de jeugd die gemakkelijk tot het verkeerde gebracht kan worden, op het goe-
de pad moet worden gehouden.40 Daarom moet ze niet in aanraking komen met grove ko-
medies, maar met een stuk dat pietas (gelovige vroomheid) toont.
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37 Crocus, Opdracht aan Maarten Nieveen.
38 Vgl. Lucretius, De rerum natura 1, 936-938; Quintilianus, Institutio oratoria 3, 1, 4; ‘wormkruid met suiker’.
39 Crocus, Opdracht aan Maarten Nieveen.
40 Dit noemt hij in de Opdrachtbrief en in het stuk zelf, namelijk in de proloog, in de eerste scène van het tweede bedrijf, en

in de tweede scène van het derde bedrijf



Zo laat deze Opdracht zien hoe Crocus aankijkt tegen het humanistische opvoedingside-
aal. Het doel is voor deze katholieke priester de jeugd te brengen tot het leren kennen en toe-
passen van de goddelijke wijsheid, te vatten in de vier kardinale deugden en in pietas, dat hij
interpreteert als het streven naar Gods koninkrijk van gerechtigheid. Eén aspect van dat rijk
is een afkeer van rijkdom, uiteraard in navolging van de evangeliën. Op één plaats verraadt
de katholieke priester Crocus zich als Erasmiaan:

Op deze jeugd is heel mijn inspanning gericht zodat ik denk een stap te hebben gezet –
als ik dat zo mag zeggen – om de moraalfilosofie die Socrates van de hemel naar de
aarde heeft gebracht en Desiderius Erasmus uit Rotterdam naar zijn preken en Gesprek-
ken, een paar uitgezonderd, in het blikveld van de jeugd te brengen zodat wie deze in het
hoofd heeft zitten, wat betreft de opinies over gedrag met gemak anders kan zijn dan
het volk, bijna altijd het meest verdorven, zelfs bij de heidenen. Immers, al wat diep in
de geest geworteld zit, dat drukt iemand in zijn levenswijze uit en wie geen vast veran-
kerd besef van goed en kwaad heeft, kan de deugd niet onafgebroken in het oog hou-
den.41

Verbonden met het stuk zijn de aanleidingen ertoe, die hij in een gedicht uit het voorwerk
noemt: de dankfeesten ter gelegenheid van de overwinning bij Tunis van Karel V op de Tur-
ken in 1534 en het einde van het Dopersoproer in 1535, waarbij Doopsgezinden die van Am-
sterdam een tweede Godsrijk à la Münster wilden maken, naakt door de straten van de stad
liepen. In dat licht bezien is zijn oproep om zich op Gods koninkrijk te richten, te zien als
tegenwicht tegen dit in zijn ogen al te letterlijke goddelijke rijk van de Dopers.

Met dit stuk probeerde hij de opinie van zijn leerlingen te beïnvloeden. Dat zal zeker ten
dele gelukt zijn met dit stuk zelf, dat ongeveer 15 herdrukken beleefde, maar ook via de vele
navolgingen: het stuk is tweemaal in het Duits vertaald, al in 1538, twee jaar na verschijning,
en nog in 1583. Bovendien was het een sleutelstuk in de traditie van het Jozef-drama,42 en het
is vele malen gespeeld, in het bijzonder op jezuïetenscholen.43 De lessen: rechtvaardigheid
en (goddelijke) wijsheid zoals die zich in Oude en Nieuwe Testament openbaart, gericht op
Gods koninkrijk en zich afkerend van aardse goederen. Op die manier probeerde hij de leer-
lingen een zelfde zedenles te geven als Murmellius dat deed in zijn geschriften.

Slotwoord
Alles in het onderwijs was gericht op zedelijke en religieuze opvoeding. Dat gold voor de ge-
wone lessen, waarin ‘deugdzame’ schrijvers werden gelezen of waarin aan auteurs die dat
niet waren morele lessen werden gekoppeld; dat gold voor de ‘gesprekken’ waarin en passant
de ondeugden schaakmat werden gezet en de deugden aangeprezen, dat gold wel in het bij-
zonder voor toneelstukken waarin de juiste religieuze houding werd aanbevolen en zeden-
lessen werden verwerkt. Met Murmellius én met Crocus hadden de Nederlanden bovendien
twee mannen wier roem zich buiten de landsgrenzen uitstrekte en wier werken in heel Eu-
ropa gelezen en nagevolgd werden. Hebben ze hun ‘doelen bereikt’? Dat is natuurlijk lastig
te zeggen. Het is iets te kort door de bocht te vermelden dat bijvoorbeeld Crocus’ zedelijke
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41 Crocus, Opdracht aan Maarten Nieveen.
42 Hierover i.h.b. Lebeau, l.c. en A. von Weilen, Der ägyptische Joseph im Drama des XVI. Jahrhunderts. Wien 1887, passim.
43 De Vroomen, Toneel op school, 117.



les: afzien van veel geld en goed, mislukt is omdat de hogere klassen zich aan het eind van
de zestiende en in de zeventiende eeuw vele wereldse goederen bleven verwerven. Ten eer-
ste: hoe exclusief was de invloed van een toneelstuk als Ioseph aangezien de boodschap ervan
ook vanaf de kansel werd verkondigd, zelfs al waren sommige predikanten wellicht bekend
met het stuk door hun lectuur op de Latijnse school. Ten tweede: hoe valt zo’n ‘invloed’ of
‘impact’ te bewijzen of zelfs maar aannemelijk te maken. Het is ook te modern om te den-
ken dat de tegenstelling deugd – verleiding voor vele jongens toch wel naar iets anders zal
zijn doorgeslagen dan naar de deugdzame kuisheid. Maar misschien valt er dit te zeggen
over een mogelijke impact en is er toch een moreel advies van het onderwijs blijven hangen:
één van de pijlers waarop de Nederlandse samenleving toen rustte, was de charitas, tot uit-
drukking gebracht in schenkingen voor weeshuizen, oude-mannen- en oude-vrouwenhui-
zen, en vele loterijen die voor dezelfde liefdadige doeleinden werden gehouden. Hoe het ook
zij, zonder de onderwijsvernieuwingen van de humanisten hadden we een interessant deel
van de Nederlandse literatuur, het Latijnstalige toneel, moeten missen.
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‘Gepromoveerden zijn nog geen geleerden’
Het Amsterdamse Athenaeum in de Gouden Eeuw1

In de eerste helft van de 17de eeuw werden er in de Republiek veel zogenaamde athenaea opgericht, in-
stellingen voor hoger onderwijs die niet het recht hadden academische graden te verlenen. Het is de
vraag of dit nieuwe fenomeen een reactie was op een behoefte aan een nieuw soort onderwijs. Dit arti-
kel poogt deze vraag te beantwoorden aan de hand van de inhoud van het onderwijs aan de belang-
rijkste en meest succesvolle van de nieuwe scholen, het Amsterdamse Athenaeum Illustre.

Het fenomeen athenaeum
In de jaren dertig van de 17de eeuw beleefde de Republiek de plotselinge opkomst van een
schooltype dat tot die tijd slechts één vertegenwoordiger kende. In minder dan zes jaar wer-
den er vijf zogenaamde athenaea opgericht: in Deventer (1630), Amsterdam (1632), Utrecht
(1634), Dordrecht (1636) en ’s-Hertogenbosch (1636). Tien jaar later werd in Breda een der-
gelijke school opgericht, gevolgd door al dan niet geslaagde pogingen elders: Middelburg
(1649-1651), Nijmegen (1655) en Zutphen (1686). Vóór 1630 bestond er slechts één athena-
eum: dat van Harderwijk (1600).

Kortweg waren athenaea instellingen voor hoger onderwijs zonder het recht academi-
sche graden te verlenen. Voordat de vraag beantwoord kan worden waarom deze athenaea
plots als paddestoelen uit de grond schoten, dient vastgesteld te worden of het relatief nieu-
we schooltype athenaeum een nieuw soort onderwijs impliceerde. In de literatuur over het
17de-eeuwse onderwijs is deze vraag nog nauwelijks beantwoord. Het belangrijkste obsta-
kel is het gebrek aan bronnen. Om de aard van het onderwijs te kunnen bestuderen moet het
onderwijsmateriaal geanalyseerd worden, en dat is van lang niet alle athenaea in represen-
tatieve mate overgeleverd. Voor de 17de eeuw vormt het Amsterdamse Athenaeum een ge-
lukkige uitzondering.2 In deze bijdrage staan vorm en de inhoud van het onderwijs aan het
Amsterdamse Athenaeum centraal, in het licht van de vraag naar het succes van het nieuwe
schooltype. Eerst moet echter de institutionele eigenaardigheid van het fenomeen athe-
naeum behandeld worden, want deze leidt gemakkelijk tot verwarring.

Nomenclatuur
Voor het bepalen van het onderscheid tussen athenaea en overige onderwijsinstellingen,
hoofdzakelijk de Latijnse school en de universiteit, is het verraderlijk om op de naam van het
nieuwe schooltype af te gaan. De meest gebruikte namen voor het nieuwe schooltype zijn
athenaeum en illustre school, maar daarnaast komen ook andere aanduidingen voor: gym-
nasium, lyceum en academia, al dan niet vergezeld van het adjectief illuster. Het nieuwe
schooltype had niet het alleenrecht op deze termen: ‘gymnasium’ was een gangbare aan-
duiding van een Latijnse of Triviale School, al dan niet uitgebreid met extra topklassen van
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1 Dit artikel is grotendeels gebaseerd op mijn proefschrift Illuster onderwijs. Het Amsterdamse Athenaeum in de Gouden Eeuw,
1632-1704 (Amsterdam 2005).

2 In een ander opzicht is het Amsterdamse Athenaeum een moeilijke case: er is uit de 17de eeuw geen archief van de instel-
ling bekend. Roosters, studentenlijsten, notulen van professorenvergaderingen e.d. ontbreken. Wel zijn in het Amster-
damse gemeentearchief de aanstellingsdata, disciplines en salarissen van de professoren terug te vinden.



academisch niveau. Anderzijds werd een universiteit meestal academia, maar ook wel athe-
naeum of lyceum genoemd. De hedendaagse terminologie is bepaald door het ingesleten
gebruik in de historiografie van de afzonderlijke instellingen: het Amsterdamse Athenaeum
wordt in de secundaire literatuur meestal aangeduid als Athenaeum Illustre of Doorluchti-
ge School. Het athenaeum van Harderwijk heet dikwijls Veluws Gymnasium maar ook wel
Gymnasium Illustre. De contemporaine naamgeving biedt dus eerder verwarring dan hou-
vast voor het bepalen van het verschil tussen Latijnse scholen, athenaea en universiteiten.

In juridisch opzicht onderscheidde een athenaeum zich van een universiteit door het ont-
breken van het recht om de doctorstitel te verlenen.3 In de ogen van sommige tijdgenoten was
het ontbreken van dit ius promovendi slechts een formaliteit. De Amsterdamse hoogleraar Ca-
beliau klaagde dat sommige ouders pas tevreden waren als hun kinderen aan beroemde uni-
versiteiten hadden gestudeerd. ‘Zozeer denkt men dat het woord “academisch” ik weet niet
wat voor glans en geleerdheid met zich meebrengt. (...) Dit bijzondere voordeel hebben uni-
versiteiten, dat ze gepromoveerden afleveren. Maar ze leveren niet altijd geleerden af.’4 Een
tweede, min of meer juridisch, onderscheid is dat er op de athenaea niet de dwang was van
een systeem van vier faculteiten. Het athenaeum voorzag vooral in een losse verzameling leer-
stoelen voor verschillende vakgebieden, niet in vier institutioneel van elkaar onderscheiden
onderwijsinstituten. Dat maakte de organisatie flexibeler voor het bestuur.

De functie van een athenaeum
Het athenaeum gold bij uitstek als een school die een brug sloeg tussen de Latijnse school
enerzijds en de universiteit anderzijds. Uit contemporaine bronnen stijgt een litanie van
klachten op over het gebrek aan kennis van studenten die zich toelegden op theologie, rech-
ten of medicijnen.5 De vertegenwoordigers van de athenaea trachtten met het geweeklaag
dikwijls het specifieke karakter van de eigen instelling als brugschool te legitimeren. De
Amsterdamse hoogleraar Petrus Francius oordeelde bijvoorbeeld dat de Latijnse school
geen bevredigende voorbereiding op het universitaire onderwijs verschafte. Francius zag
een onlosmakelijke band tussen de Latijnse school en het athenaeum én tussen het athena-
eum en de universiteit. De rol van het athenaeum was te verfijnen wat op de Latijnse school
begonnen was en dat te voltooien of ter voltooiing aan de universiteiten over te dragen.6

Het lag voor de hand dat het athenaeum zich vanwege dit propedeutische karakter voor-
al richtte op het onderwijs in de zogeheten artes liberales of vrije kunsten. Dikwijls kwam het
onderwijs in de artes neer op geschiedenis, welsprekendheid, oude en oosterse talen, wijs-
begeerte en wiskunde.7 Voor het leggen van de fundamenten van een studie in de hogere fa-
culteiten kon de student in de 17de-eeuwse Republiek dus kiezen tussen de artes-faculteit
van een universiteit en het onderwijs van een athenaeum. Volgens sommigen deed de stu-
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3 Klassieke graden als baccalaureaat en licenciaat werden in de Republiek, in tegenstelling tot in de omringende landen,
niet gehandhaafd.

4 J. Cabeliavius, Oratio inauguralis de praeparamentis ad studium iuris, habita 11 Cal. Ianuarii MDCLXLI, (Amsterdam 1641) 34:
‘Adeo nomen academicum nescio quod decus et doctrinam creditur adferre. (...) Hoc sibi peculiare habent academiae ut
doctores faciant. At doctos non faciunt semper.’

5 Zie bijvoorbeeld S.H.M. Galama, Het wijsgerig onderwijs aan de Hogeschool te Franeker 1585-1811, (Franeker 1954) 29-32; H.
Wansink, Politieke wetenschappen aan de Leidse Universiteit 1575 – ± 1650, (Utrecht 1981) 26; G.J. Vossius, Gerardi Joannis Vos-
sii et clarorum virorum ad eum epistolae collectore Paolo Colomesio II (Londen 1690) nr. 305; Voor Harderwijk, vgl. A.A.M. de
Haan, Het wijsgerig onderwijs aan het Gymnasium Illustre en de Hogeschool te Harderwijk 1599-1811, (Harderwijk 1960) 9.

6 Petrus Francius, Orationes. Editio secunda longe emendatior et magna parte auctior, (Amsterdam 1705) 102-103.
7 Voor het artesonderwijs aan het Amsterdamse Athenaeum, zie hoofdstuk 7 en 8 van Illuster onderwijs.



dent er goed aan voor het laatste te kiezen. Geen wonder dat er geen universiteitssteden wa-
ren waar tegelijkertijd ook een athenaeum gevestigd was.8 Als artes-school kon een athena-
eum soms meer aanzien genieten dan een universiteit.9 Een Duits athenaeum als dat van
Herborn stond bijvoorbeeld hoog aangeschreven.10 Soms was een athenaeum georgani-
seerd in nauwe samenhang met de Latijnse school in de eigen stad.11 Soms vormde de
school, zoals in Amsterdam, een organisatie op zichzelf. 

De diversiteit in nomenclatuur, juridische status en organisatie van het onderwijsaanbod
wekte verwarring. Deze verwarring was een Europees verschijnsel. Een sprekend voorbeeld
daarvan levert een door Willem Frijhoff gesignaleerde reisgids voor rondtrekkende studen-
ten, die van een hele reeks min of meer academische instellingen een karakterschets geeft.12
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8 In Leiden waren in 1631 echter twee filosofie-hoogleraren actief die niet aan de universiteit verbonden waren: Willem
Frijhoff, ‘Het Amsterdamse Athenaeum in het academische landschap van de zeventiende eeuw’ in: E.O.G. Haitsma Mu-
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63.

9 Ibidem, 60.
10 Willem Frijhoff, ‘Patterns’ in: H. de Ridder-Symoens (ed.), A history of the university in Europe II, Universities in early modern

Europe (1500-1800), (Cambridge 1996) 43-110, aldaar 52 en 69.
11 Zo bijvoorbeeld Harderwijk; zie Theo Verbeek, ‘Notes on Ramism in the Netherlands’ in: M. Feingold et al., (ed.), The in-
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12 Frijhoff, ‘Patterns’, 51.

Afb. 1. Achtiende-eeuwse
prent van de Agnietenkapel
en het poortje aan de
Oudezijds Voorburgwal, zo-
als ze na de verbouwing
gereed waren om onderdak te
bieden aan het Atheneum
(Uit: Pierre Fouquet, Afbeeldin-
gen van de wyd-vermaarde koop-
stad Amsterdam, benevens des
zelvs voornaamste gebouwen en
gezigten, alle naar het leeven gete-
kend, 1780). 



Er was kennelijk een behoefte aan overzicht in de wirwar van hogescholen. In Duitsland be-
stonden bijvoorbeeld gymnasia illustria waar niet alleen werd lesgegeven in geschiedenis en
wiskunde, maar ook in Frans, paardrijden, vechten en dansen.13

Sinds de eerste fase van het bestaan van de universiteiten in Europa zijn pogingen in het
werk gesteld om de ingangseisen en eindtermen te uniformeren. De vele pedagogische trak-
taten van de humanisten spreken meer dan boekdelen: telkenmale werden hierin voorstel-
len gedaan voor een ideaal pensum, een corpus van zowel oude als recente auteurs. Derge-
lijke geschriften trachtten het hoofd te bieden aan de grote niveauverschillen van de
studenten. De artes-faculteit had bij uitstek de taak deze verschillen, en dan natuurlijk voor-
al de achterstanden, weg te werken. Was het al moeilijk om de verschillen op één school te
nivelleren, nog veel moeilijker was het om meerdere scholen op elkaar af te stemmen. Ook
de Duitse kerkhervormers kregen hiermee te maken: toen zij de verantwoordelijkheid voor
het schoolwezen onttrokken aan de kloosters en overhevelden naar de wereldlijke overhe-
den, werden zij geconfronteerd met een diversiteit die eerder werd gecontinueerd dan dat ze
uit de wereld geholpen kon worden. 

Hoewel met de vorming van de natiestaten de eisen waaraan scholen moesten voldoen
exacter geformuleerd werden en voor een groter gebied golden, was de praktijk weerbarstig.
In de Nederlanden blijkt dat bijvoorbeeld uit het geringe effect van de ‘Hollandse Schoolor-
dre’ van 1625. Hoewel de in het kader hiervan geconcipieerde leerboeken wel aftrek vonden,
bleef het lastig om de eindtermen uniform te krijgen, zelfs in een relatief klein gebied als het
gewest Holland.

De opkomst van de athenaea is in het licht van deze geschiedenis te beschouwen als een
van realisme getuigende reactie op de al te optimistische pogingen het hoofd te bieden aan
de pluriformiteit: men gooide het over de andere boeg door te erkennen dat er nu eenmaal
verschillen waren tussen de diverse scholen. Er was een nieuwe school voor nodig om de
verschillen te nivelleren, wat in de praktijk tot gevolg had dat er niet zozeer effectiever cur-
ricula werden opgesteld om een hoger rendement te bevorderen, maar dat jongens langer
moesten leren alvorens naar de universiteit te gaan.

Dat neemt niet weg dat de athenaea de komst van een nieuw soort onderwijs in de hand
kon werken. In de eerste helft van de 17de eeuw hadden termen als ‘nieuw’ en ‘vernieuwing’
echter niet de associatie met ‘verbetering’. Doorgaans werd ter legitimatie van iets nieuws
gewezen op historische voorbeelden. Op welke modellen konden de 17de-eeuwse regenten
teruggrijpen? 

Modellen
Als antecedent voor het Amsterdamse Athenaeum is wel eens gewezen op een eerdere Am-
sterdamse academie, de in 1617 op particulier initiatief van Samuel Coster in het leven ge-
roepen Nederduytsche Academie. Deze ‘academie’ had als doel volwassenen les te geven in
de landstaal, in vakken als letterkunde en zeevaartkunde, een populair vak in een zeevaren-
de stad als Amsterdam. Maar deze academie had haar wortels eerder in de traditie van de re-
derijkerskamers dan in die van het academische en dus Latijnse onderwijs. Dat laatste was
wél de traditie waar het Athenaeum bij aansloot, met zijn gerichtheid op kinderen, onder-
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wijs in het Latijn en onderwijs in traditionele artesvakken als geschiedenis en aristotelische
filosofie.

Het athenaeum is ook wel vergeleken met het Straatsburgse gymnasium van de beroem-
de pedagoog Johannes Sturm.14 Deze had de lokale Latijnse Scholen te Straatsburg samen-
gesmeed en uitgebreid met twee extra topklassen. Bovendien had hij er nog een cursus van
vijf jaar openbare colleges in filosofie en theologie aan vastgeplakt. In deze vijfjarige cursus
konden baccalaureaten en magisters-graden gehaald worden.15 Sturms constructie zal eer-
der als inspiratie dan als voorbeeld hebben gediend voor de athenaea in de Republiek. De
twee topklassen van Sturm plus de vijf jaar openbare colleges vormen een cursus van zeven
jaar. Geen van de athenaea beoogde dat. Zij wilden vooral een extra traject van ongeveer drie
jaar aanbieden, inclusief openbare hoorcolleges, voor kinderen die eerst zes jaar de Latijnse
school hadden gevolgd. Evenmin behoorde het verlenen van baccalaureaten, laat staan ma-
gisters-graden, tot de competentie van een athenaeum. Maar Sturm en de oprichters van de
Nederlandse athenaea trachtten het hoofd te bieden aan hetzelfde euvel: de Latijnse school
schoot met zes jaar te kort. En de oplossing was ook hetzelfde: het athenaeum moest fun-
geren als brugschool. Maar het athenaeum nam bovendien een deel over van de taken van
de artes-faculteit van de universiteit. In de Republiek gingen de ambities soms nog verder.
Niet alleen de vakken uit de artes-faculteit van de universiteiten werden beconcurreerd; ook
voor de overige drie faculteiten stelden de lokale bestuurders hoogleraren aan.

Het athenaeum zoals dat in de Republiek in de 17de eeuw gestalte kreeg, liet daarmee het
uitgangspunt van de Latijnse school los en betrad het terrein van de universiteit. De lokale ini-
tiatiefnemers pasten er wel voor op om de concurrerende functie van het athenaeum hardop
uit te spreken: keer op keer benadrukten zij de brugfunctie van het nieuwe schooltype.

Universiteit of athenaeum – de vraag blijft of het nieuwe onderwijsinstituut van het athe-
naeum ook een nieuw soort onderwijs met zich meebracht. Alleen door het curriculum te
bestuderen kan vastgesteld worden of het athenaeum slechts diende als wegwijzer naar de
universiteit en zelfs ten dele als concurrent daarvan, of dat de nieuwe structuur juist ook een
minder traditionele invulling van het onderwijs mogelijk maakte dan op de universiteiten te
doen gebruikelijk was. Hoe kreeg het onderwijs gestalte en wat kwam er aan de orde?

Onderwijsmethoden
Als voorbeeld dient hier het Amsterdamse Athenaeum. De instelling was in 1632 opgericht
onder verwijzingen naar de bekende problemen: het gebrek aan aansluiting tussen Latijnse
school en universiteit. Bovendien waren de jongens nog te jong om zelfstandig in een uni-
versiteitsstad te wonen. De twee hoogleraren van het eerste uur werden al gauw vergezeld
van een derde en zo gaf het trio Vossius, Barlaeus en Hortensius les in respectievelijk ge-
schiedenis, filosofie en wiskunde – bij uitstek artesvakken. In 1640 werd een hoogleraar
rechten aangesteld, kennelijk met het oog op de belangen van de regenten, voor wier kroost
een rechtenstudie de meest gewenste was. Met de omvangrijke medische infrastructuur die
Amsterdam rijk was, lag de introductie van geneeskunde in 1660 voor de hand. Theologie
werd pas geïntroduceerd in 1686 en kwam daarmee op het laatste plan, wat gezien de soms
gespannen verhouding tussen de Amsterdamse regenten en de publieke kerk geen verba-
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zing wekt. A-typisch is het wel: op alle andere universiteiten en athenaea behoorde theolo-
gie tot de eerst ingevoerde vakken.

In de geschiedenis van het Amsterdamse Athenaeum zien we dus gaandeweg een klein
universiteitje ontstaan (maar dan natuurlijk zonder het ius promovendi). Er waren hoofdza-
kelijk drie vormen van onderwijs: privaat onderwijs, openbaar onderwijs en semi-openbaar
onderwijs.

Het private onderwijs kreeg gestalte in lessen die ten huize van de hoogleraar werden ge-
geven, aan een groepje van vijf tot tien studenten. Dergelijke lessen, collegia genoemd, zijn
nog het beste vergelijkbaar met de werkgroepen op de hedendaagse universiteiten. Collegia
waren gemodelleerd op de praktijk aan de universiteiten. Zo beriep Francius zich in 1686
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voor zijn collegia in de retorica op soortgelijke colleges die de hoogleraren Lipsius en Cu-
naeus op de Leidse Universiteit hadden verzorgd.16 Vossius en Barlaeus achtten de private
lessen zinvoller voor de studenten dan de openbare hoorcolleges, die volgens hen vooral de
roem van de docent dienden. Opvallend is de zorg die de Amsterdamse regenten aan het pri-
vate onderwijs schonken. Zij verplichtten de professoren tot het geven van collegia, waarbij
zij met name het belang van hun kinderen beoogden. Een late opvolger van Vossius, Marcus
Meiboom, werd zelfs ontslagen omdat hij weigerde private lessen te geven.

Hoorcolleges of lectiones publicae vonden dagelijks plaats. Reconstructies van het les-
rooster van het Athenaeum laten een gestage uitbreiding zien van het aantal hoorcolleges:
van twee per dag in 1632 tot minstens zes in 1690. De colleges duurden net als op de uni-
versiteiten maximaal één uur en kregen op dezelfde wijze vorm: doorgaans werd een tekst
uit de bestaande ‘vakliteratuur’, meestal een klassieke auteur, zin voor zin toegelicht.17 Op
woensdag- en zaterdagochtend vonden er geen colleges plaats: deze dagdelen waren gere-
serveerd voor de disputaties.

De disputatio was een vorm van half-openbaar onderwijs. Tijdens de disputatie verdedig-
de een student een aantal stellingen tegen de tegenwerpingen vanuit het publiek, dat voor-
al bestond uit medestudenten, maar ook wel andere belangstellenden, zoals kennissen,
vrienden en familieleden. Aan het Athenaeum werden uitsluitend oefendisputaties gehou-
den. Het is niet zeker of die geheel openbaar waren, ook al zochten sommige Amsterdam-
se medici die niet aan het Athenaeum verbonden waren wel ruzie tijdens medische disputa-
tities. De disputatie gold als een oefening in het openbaar debatteren en diende als
voorbereiding op een promotie aan de universiteit, de zogenoemde inaugurele disputatie of
dissertatie. Ze had als bijkomende functies dat de studenten zich oefenden in het openbaar
debatteren in het Latijn en zich de stof op actieve wijze eigen maakten. De term disputatie
duidt zowel de sessie zelf aan, als de materiële neerslag daarvan in een verzameling ge-
drukte stellingen, ter grootte van een schoolschrift en in omvang variërend van vier tot en-
kele tientallen pagina’s, maar meestal ongeveer vijftien. Ze werden op dezelfde wijze vorm-
gegeven als op de universiteiten, op dezelfde wijze van tevoren verspreid om de opponenten
de gelegenheid te geven de stellingen te bestuderen, en de disputaties werden ook op de-
zelfde dagen in de week verdedigd: woensdag en zaterdag. Sinds de jaren 1650 werd er op
het Athenaeum meer aandacht besteed aan het in druk laten verschijnen van de oefendispu-
taties, wat wijst op een groeiende behoefte om zich als een academisch instituut te mani-
festeren.

De private en publieke lessen konden, evenals de disputatie, bogen op een eeuwenlange
onderwijstraditie. De inrichting van deze onderwijsvormen getuigden in Amsterdam dus
niet van een nieuwe onderwijsvisie. Nu gebleken is dat de formele kaders werden afgekeken
van de academische tradities, dient zich de vraag aan of de inhoud van het onderwijs afweek
van de traditie.
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16 Francius, Orationes, 409; C.L. Heesakkers, ‘An Lipsio licuit et Cunaeo quod mihi non licet? Petrus Francius and oratorical
delivery in the Amsterdam Athenaeum Illustre’ in: G. Tournoy et al. (ed.), Ut granum synapis. Essays on Neo-Latin literature
in honour of Jozef IJsewijn, Supplementa Humanistica Lovaniensia XII, (Leuven 1997) 324-351.

17 In hoeverre deze uitleg grammaticaal dan wel inhoudelijk was, is moeilijk te zeggen. Bij vakken als geschiedenis of wel-
sprekendheid stond het Latijn zelf centraal en zal er veel aandacht uitgegaan zijn naar grammaticale en stilistische as-
pecten. Voor het bestuderen van juridische, geneeskundige en godsdienstige teksten werden de studenten geacht de
grammatica te begrijpen en zal er dus meer aandacht zijn besteed aan de inhoud.



Inhoud van het onderwijs
Hoewel een formeel onderscheid in faculteiten ontbrak, diende het systeem van de vier fa-
culteiten wel als conceptueel model: professoren werden benoemd als hoogleraar theolo-
gie, geneeskunde of rechtsgeleerdheid, en voor de brede artes-faculteit als hoogleraar ge-
schiedenis en/of welsprekendheid of filosofie, eventueel nog uitgesplitst naar de
aristotelische disciplines van logica, fysica, metafysica en ethica. Niet alle athenaea voorza-
gen in al deze facultaire disciplines. Het Amsterdamse Athenaeum begon met twee hoogle-
raren voor de artesvakken, waarna de ‘hoge faculteiten’ pas in de loop van de 17de eeuw ge-
leidelijk aan werden geïntroduceerd. Het Deventer Athenaeum ging vrijwel direct met
hoogleraren voor alle facultaire disciplines van start. 

De vakken die werden gegeven volgden wel dit facultaire model. Uit het zoeken naar op-
volgers van professoren valt op te maken dat geschiedenis en welsprekendheid als een
samenhangende discipline werd beschouwd. Dat gold eveneens voor de disciplines van filo-
sofie, wiskunde, oosterse talen, rechten, geneeskunde en theologie. De eerste vier genoem-
de vakken behoorden traditioneel tot de artes-vakken. Opvallend is dat de salarissen van de
hoogleraren in de artesvakken in Amsterdam hoger waren dan van de professoren in de rech-
ten of geneeskunde: in Leiden was het gedurende de eerste helft van de 17de eeuw juist an-
dersom. Uitgerekend voor de artes werden in Amsterdam de beroemdste personen aange-
zocht, hetgeen een aanwijzing is dat er met name belang werd gehecht aan goed onderwijs
in de artes. Voor de ‘hoge’ disciplines van rechten, geneeskunde en theologie was in de 17de
eeuw aan het Athenaeum nooit meer dan één hoogleraar tegelijkertijd aangesteld. Voor de ar-
tes vinden we daarentegen in 1686 naast elkaar hoogleraren voor (kerk)geschiedenis (Wol-
zogen), welsprekendheid en Grieks (Francius), oosterse talen (Morinus), wiskunde (De Bie)
en filosofie (De Raei). Het zwaartepunt in het onderwijsaanbod van het Athenaeum lag op
deze disciplines. Er is in de vroege geschiedenis van het Athenaeum een indeling aan te bren-
gen in drie fases, die telkens met het snel opeenvolgend wegvallen van hoogleraren ten ein-
de komen: een eerste periode die met de dood van Barlaeus en Vossius (respectievelijk 1648
en 1649) eindigt. Deze tijd werd gekenmerkt door een gering onderwijsprogramma, maar
een grote uitstraling naar buiten toe en bovendien relatief veel ideologische vrijheid; een
tweede fase tot eind jaren zestig, waarin de filosofie domineerde en het onderwijs wat be-
houdender was, maar wel succesvol. Deze periode valt op door de bloeiende praktijk van dis-
putaties, door de overwegend Amsterdamse herkomst van zowel professoren als studenten
en door de gestage uitbreiding van het professorencorps. In de derde fase tot slot, vanaf on-
geveer 1670 tot het begin van de 18de eeuw, werd die uitbreiding voortgezet: er werden extra
artes-vakken geïntroduceerd en uiteindelijk werd er ook een hoogleraar theologie aange-
steld. Het filosofisch onderwijs was toen overwegend cartesiaans van signatuur.

De inhoud van het onderwijs komt uitgebreid aan de orde in deel III van mijn proefschrift
Illuster onderwijs.18 Kortweg luidt de conclusie dat er in het cluster van de artesvakken ge-
schiedenis en welsprekendheid weinig nieuws te berde werd gebracht, wat gezien de aard
van deze disciplines ook niet direct te verwachten was. Vossius en zijn opvolgers besteedden
vooral aandacht aan de Romeinse en de kerkelijke geschiedenis; onderwerpen uit de recen-
te of contemporaine geschiedenis kwamen zijdelings ter sprake in de sessies die Petrus
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18 Zie noot 1. De conclusies van het onderzoek worden nog eens samengevat in een artikel in de Nieuwsbrief werkgroep univer-
siteitsgeschiedenis, 10 (2004) 2, 7-12.



Francius tegen het einde van de eeuw organiseerde. Deze liet zijn studenten Latijnse oraties
uit het hoofd leren en voordragen, om zo de vertrouwdheid van zijn studenten met het La-
tijn te bevorderen. Hij vertaalde daartoe onder meer redevoeringen uit P.C. Hoofts Neder-
landsche Historien in het Latijn. Maar meestal schotelde hij zijn studenten oraties van Cicero
voor. 

Verrassender is dat het onderwijs in de filosofie evenmin baanbrekend was. Descartes pre-
senteerde in de jaren dertig een filosofisch systeem dat zowel qua wereldbeeld als in kenthe-
oretisch opzicht geheel haaks stond op de tot dan toe overwegend aanvaarde aristotelische fi-
losofie. De scholastieke methode van redeneren in aristotelische traditie, lag ten grondslag
aan de wijze waarop zowel in de katholieke als in de protestantse wereld theologie werd be-
dreven. Het protest tegen Descartes werd daarom vooral door godsdienstige bezwaren inge-
geven. Nu was het reeds bekend dat het Amsterdamse Athenaeum geen voortrekkersrol
speelde in de controverses rond Descartes, maar naar de redenen daarvan is nog maar weinig
onderzoek gedaan. De prangende vraag is de volgende. Hoe was het toch mogelijk dat in een
bij uitstek ruimdenkende handelsstad als Amsterdam, waar de libertaire regenten de touw-
tjes stevig in handen hadden, waar Descartes en Spinoza gewoond hebben, waar geen hoog-
leraar theologie was om de filosofen op de vingers te tikken, waar, kortom, de omstandighe-
den en voorwaarden ideaal waren om de nieuwe wijsbegeerte voor het voetlicht te brengen;
dat juist hier de aloude filosofische vakken logica, fysica, metafysica en ethica tot lang na het
uitrazen van de cartesiaanse oorlogen op vrijwel geheel aristotelische leest geschoeid bleven?
Een tweede opvallende kenmerk van het athenaeum is dat er geen praktijkgericht onderwijs
werd gegeven, ondanks het feit dat Barlaeus’ beroemde openingsrede De wijze koopman in
Amsterdam grote weerklank vond. Men had toch mogen verwachten dat er een soort van
onderwijs gegeven zou worden dat aansloot bij de behoeftes van een publiek van kooplieden.
Want, zoveel is duidelijk, de openbare colleges van het Athenaeum werden niet louter be-
zocht door de studenten, maar ook door hun vaders en andere mannelijke familieleden, door
predikanten, geleerden en reizigers. Toegang tot de colleges was naar alle waarschijnlijkheid
gratis. Men had met de bloeiende economische sector van Amsterdam mogen verwachten
dat er aan het Athenaeum ruimte was voor praktijkgericht onderwijs: boekhoudkunde wel-
licht, of taallessen voor de reizende kooplieden; geografie, architectuur... Maar het enige
meer op de praktijkgerichte vak was de navigatiekunde, waarin vanaf de jaren 1650 tweemaal
in de week in het Nederlands werd lesgegeven. Ook hiervoor lag het precedent echter bij de
universiteiten: Leiden beschikte reeds sinds 1600 over een opleidingsinstituut waar in het
Nederlands les werd gegeven in de toegepaste wiskunde.

Aanvankelijk leken de sterren in Amsterdam gunstig te staan voor het vak astronomie,
een tak van wetenschap die een destructieve werking uitoefende op het traditionele wereld-
beeld. De hoogleraar Hortensius was waarschijnlijk de eerste hoogleraar in de Republiek
die vanaf de katheder het heliocentrische stelsel verdedigde. Maar de heren regenten bleken
geen hemelbestormers. Hortensius was diep teleurgesteld toen hij het stadsbestuur niet zo-
ver kon krijgen om een observatorium in te richten, iets wat zijn collega’s in Leiden wel voor
elkaar kregen. Hij nam in 1639 ontslag. Na de dood van Barlaeus en Vossius in 1648 en 1649
brak er een periode van twee decennia aan waarin het aloude paradigma van Aristoteles de
boventoon voerde in het onderwijs. Tijdens de disputaties verdedigden studenten vooral
stellingen die ontleend waren aan de leerboeken die de Leidse neo-aristotelicus Franco Bur-
gersdijk in de eerste helft van de eeuw had geschreven, en aan de Iberische scholastiek. Er
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zijn aanwijzingen dat er in het thuisonderwijs wat meer aandacht was voor relatief nieuwe
methodologieën als experiment en empirie, en een oog voor wat meer praktijkgerichte
onderwerpen. Zo wordt er aandacht besteed aan het Hollandse waterpeil, of het rottings-
proces van houten palen. Maar misschien waren onderwerpen als zweetvoeten vooral ver-
strooiend bedoeld. 

Pas tegen het einde van de jaren zestig werd de Johannes de Raei als de eerste ‘volbloed’
cartesiaanse hoogleraar filosofie aangesteld, in een tijd dat het cartesianisme al geruime tijd
aan de universiteiten werd gedoceerd. Hij liet zich voor een vorstelijk salaris wegkopen uit
Leiden, waar hij zich vooral met de grondslagen van de fysica had bezig gehouden. In Am-
sterdam concentreerde hij zich steeds meer tot de kennisleer; hij verwierp de meer op de em-
pirische methode gerichte fysica, waardoor het Athenaeum tegen het einde van de eeuw
geen aansluiting vond bij het opkomende praktijkgerichte onderwijs zoals dat in Leiden ge-
doceerd werd door de oud-Athenaeum studenten Burcher de Volder en Wolferd Senguerdi-
us. De Raei was, zogezegd, een conservatieve cartesiaan.

Het auditorium van het Athenaeum werd evenmin gedurende de colleges rechten, ge-
neeskunde en theologie opgefrist door een nieuwe wind: het rechtenonderwijs bleef rudi-
mentair. Er werd weinig gedisputeerd en in de derde periode waren de professoren niet van
het beste soort. Het Romeins recht stond centraal, hoewel er aanzetten waarneembaar zijn
richting onderwijs in het recht van inheemse oorsprong. Toch was het Athenaeum nooit
zonder een hoogleraar in de rechten, want voor deze studierichting bestond bij uitstek be-
langstelling bij aankomende regenten. Hierin zien we dus andermaal het eigenbelang van
de Amsterdamse regentenklasse weerspiegeld. Over het theologisch onderwijs is het peni-
bel iets zinnigs te zeggen bij gebrek aan bronnen: de voor dit vak aangestelde Gerbrand van
Leeuwen had geen toestemming om disputaties te organiseren, iets waar hij volgens eigen
zeggen toch al weinig heil in zag. Het coccejanisme van deze hoogleraar was weliswaar niet

‘Gepromoveerden zijn nog geen geleerden’ 157
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conservatief, maar tegen het einde van de 17de eeuw ook niet bepaald opzienbarend meer.
Een gezonder disputatiepraktijk kende het medisch onderwijs. Er werden zowel elementai-
re medische lessen gegeven als meer gespecialiseerde disputaties verdedigd, die zich qua ni-
veau konden meten met wat er op de universiteiten aan bod kwam. In de tweede periode do-
mineerden vooral de klassieke theorieën van Galenus en Hippocrates, hoewel in de
anatomie ook in de voetsporen van Vesalius en diens opvolgers werd getreden. De hoogle-
raar Blasius was zeer betrokken in allerlei gremia van de Amsterdamse medische sector
(waarbij hij zich niet bij iedereen even geliefd maakte), maar een verfrissende weerslag op
zijn onderwijs had zijn grote activiteit niet. Het meest interessante wapenfeit is dat hij de
studenten kennis liet maken met de dagelijkse praktijk van het ziekenhuis, in navolging van
Utrecht en in Leiden. Onder Blasius werd een deel van het universitaire curriculum overge-
nomen. Ook zijn opvolger, de toneelschrijver Petrus Bernagie, combineerde theorie en
praktijk. Hij maakte zijn studenten meer vertrouwd met de theoretische grondslagen van het
vak dan zijn voorganger. Beiden waren kinderen van hun tijd. De iatrochemisch geïnspi-
reerde Blasius deelde bijvoorbeeld het enthousiasme van iemand als Jan Swammerdam.
Bernagie achtte het nodig zijn studenten te wapenen in de richtingenstrijd binnen de iatro-
fysica. Eigenlijk betoonde Bernagie zich aan het einde van de zeventiende eeuw nog de
meest moderne hoogleraar: in tegenstelling tot Francius, die geen bijdrage leverde aan de
filologie of geschiedkunde, en De Raei, die zich beperkte tot de rationele filosofie van Des-
cartes, had Bernagie de vinger aan de pols als het ging om nieuwe ontwikkelingen. Zijn na-
druk op de empirie wijst vooruit naar de Verlichting en naar Boerhaave.

De redenen van het overwegende conservatisme van het Athenaeum en het traag overne-
men van wat eerst op de universiteiten gemeengoed werd, moeten gelegen hebben in de am-
bities van Amsterdam: men wilde blijkbaar een school die voorbereidde op de universiteit.
In een voorbereidende fase was geen plaats voor al te actuele kwesties. Een wat belegen
onderwijs volstond.

Tot slot
Het athenaeum was vooral een fenomeen van oude wijn in nieuwe zakken: het bracht onder-
wijs dat qua opzet, methode en inhoud (en voor in ieder geval de artes-vakken ook qua ni-
veau) vergelijkbaar was met wat er op de universiteiten plaatsvond. De plotselinge popula-
riteit van het athenaeum hing dus niet samen met een nieuwe visie op onderwijs maar laat
zich vooral verklaren door twee andere factoren.

In de eerste plaats was de doorluchtige school een hulpmiddel om de jeugd een betere, en
vooral langere vooropleiding te bieden. Men keek hierbij vooral naar het verleden: het was
zaak om zoveel mogelijk van de traditionele opleiding te behouden: het niveau, de discipli-
nes en de voertaal. Het vermoeden is gerechtvaardigd dat vooral dit laatste element, het La-
tijn, een tijdrovend struikelblok vormde.

In de tweede plaats was het fenomeen athenaeum vooral een manifestatie van stedelijk
bewustzijn om zelf te voorzien in een reële behoefte aan onderwijs. Natuurlijk speelde hier
ook geldingsdrang mee. Voor veel steden was het hebben van een eigen universiteit een il-
lusie, maar voor een pseudo-universiteit in de vorm van een athenaeum, een doorluchtige
school, een academische gymnasium of een lyceum illustre hoefde men zich niet meer te
schamen. De snelle opeenvolging van de oprichting van deze scholen in de genoemde kor-
te tijdspanne in de Republiek sproot daarmee niet alleen voort uit de noodzaak om een op-
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lossing te bieden voor het aansluitingsprobleem, maar was ook een gevolg van een regio-
nale ambitie, voortkomend uit het particularisme en zelfbewustzijn van het stedelijke patri-
ciaat. Zo beschouwd is het succes van het athenaeum niet zozeer te danken aan een nieuwe
visie op onderwijs, maar aan een competentie-kwestie. Maar voor Amsterdam was de bij-
drage van het Athenaeum aan de uitstraling van de stad als regionaal centrum minder be-
langrijk dan voor kleinere steden als Harderwijk (tot 1648) en Deventer, die bij uitstek be-
kend stonden om hun athenaeum. Het Amsterdamse Athenaeum completeerde vooral een
hele reeks attracties die de metropool reeds bood, van de Dam tot het Dolhuis. Het Athena-
eum wordt opvallend weinig genoemd in contemporaine reisdagboeken van toeristen, ter-
wijl geen toerist naar Leiden ging zonder in ieder geval melding te maken van de univer-
siteit. Rondreizende studenten wisten de Amsterdamse instelling echter wél te vinden:
hoewel de meeste studenten uit Amsterdam zelf afkomstig waren, trok het Athenaeum ge-
durende de eerste twintig jaar een constante stroom van buitenlandse studenten, mede
dankzij het uitgebreide internationale netwerk van Vossius en Barlaeus. Na de dood van
beide coryfeeën nam het aantal buitenlandse studenten echter af (hetgeen ook samenhangt
met de algemeen dalende populariteit van de Grand Tour en de Peregrinatio academica) en kreeg
de instelling een steeds meer Amsterdams karakter.19

Geconcludeerd moet worden dat het athenaeum als onderwijsinstituut weliswaar een re-
latief nieuw fenomeen was, maar dat de mogelijkheden niet benut werden om een dergelijke
lokale, kleine instelling flexibel te laten inspelen op de ontwikkelingen in wetenschap en
samenleving. In sommige periodes en disciplines concurreerde het onderwijs tot op zekere
hoogte ook wel met de universiteiten; men leek dan met het Athenaeum universitaire ambi-
ties te koesteren. Maar overwegend stelde de stad zich tevreden met degelijk onderwijs,
voorbereidend op de universiteit, waarbij de regenten zich in de eerste plaats bekommerden
om de studie van hun eigen zonen. Blijkbaar was dat nuttig genoeg.
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De Fundaties van de Vrijvrouwe van Renswoude
De ontwikkeling van een nieuw type onderwijs in de achttiende eeuw

Maria Duyst van Voorhout, Vrijvrouwe van Renswoude moet een groot vertrouwen hebben gehad in de
kracht van goed onderwijs. Toen na haar overlijden op 26 april 1754 haar testament werd geopend,
bleek dat zij het leeuwendeel van haar nalatenschap ten dienste stelde aan onderwijs aan kinderen uit
het kansarme deel van de samenleving. Zij vermaakte 1.500.000 gulden aan het Weeshuis der Gere-
formeerden te Delft, het Burgerweeshuis in Den Haag en het Ambachtskinderhuis in Utrecht. De Vrij-
vrouwe verbond aan deze erfenis een uitdrukkelijke opdracht: het verzorgen van hooggekwalificeerde be-
roepsopleidingen voor begaafde jongemannen uit deze drie tehuizen. In het nu volgende artikel zal
worden beschreven op welke wijze de Fundaties van Renswoude tot stand kwamen en hoe binnen deze
instellingen een onderwijsmodel werd ontwikkeld dat afweek van het bestaande stramien van beroeps-
opleidingen. Als eerste onderwijsinstelling in de Republiek ontwikkelden de Fundaties een opleiding
waarin een grondige scholing in wis- en natuurkunde gecombineerd werd met een gedegen scholing in
de praktijk. Tenslotte zal worden ingegaan op de betekenis van de Fundaties van Renswoude voor het
kennisniveau in de technische beroepen.1

Maria Duyst van Voorhout
Als telg van een gefortuneerd Delfts patriciersgeslacht behoorde Maria Duyst van Voorhout
al vanaf haar geboorte in 1662 tot de aanzienlijken van het gewest Holland. Haar familie van
vaderszijde had generaties lang deel uitgemaakt van het bestuur van de stad Delft en haar
moeder was afkomstig uit de vooraanstaande Haagse familie Doublet. Zij trouwde in 1685
met Frederik Adriaan Baron van Reede Vrijheer van Renswoude, lid van een vooraanstaan-
de familie met bezittingen in de gewesten Gelderland en Utrecht. Als voorzitter van de Rid-
derschap van dit laatste gewest had Van Reede van Renswoude zitting in de Staten Generaal.
Afhankelijk van het seizoen en de bestuurlijke verplichtingen van Van Reede woonde het
echtpaar beurtelings in Den Haag, op kasteel Renswoude of in de stad Utrecht.2

Uit het huwelijk werd één dochtertje geboren dat reeds op jonge leeftijd stierf. Zowel Maria
Duyst van Voorhout als haar echtgenoot hadden al vroeg in het leven alle naaste verwanten ver-
loren en nadat Van Reede van Renswoude in 1738 was overleden had zijn weduwe de volledi-
ge zeggenschap over de bezittingen van twee uitstervende families. Met een geschat vermogen
van ruim twee miljoen gulden was zij ongetwijfeld een van de rijkste ingezetenen van de Re-
publiek. Een deel van haar bezit bleek zij bij legaat te hebben vermaakt aan tal van vrienden en
verre verwanten. Daarnaast waren er legaten aan kerkelijke en liefdadige instellingen ter
waarde van 350.000 gulden, bestemd voor het onderwijs aan arme kinderen. Verreweg het
grootste deel van haar vermogen liet zij echter na aan de drie kinderhuizen die zij tot haar uni-
verseel erfgenaam had benoemd: 500.000 gulden ieder voor het Weeshuis der Gereformeer-
den te Delft, het Burgerweeshuis in Den Haag en het Ambachtskinderhuis in Utrecht.

Carin Gaemers

1 Dit artikel is ontleend aan het boek Nalatenschap als toekomst. De Fundaties van de Vrijvrouwe van Renswoude 1754-1810 (Zut-
phen 2004) door Carin Gaemers met medewerking van Marian Langenbach. Verschenen ter gelegenheid van de herden-
king van het 250-jarig bestaan van de Fundaties van Renswoude.

2 Voor meer bijzonderheden over Maria Duyst van Voorhout zie M. Langenbach, ‘Maria Duyst van Voorhout, de Vrijvrou-
we van Renswoude. Een nieuwe blik op een eigenzinnige dame’, Jaarboek Oud-Utrecht (Utrecht 1992).



Drie kinderhuizen
Deze drie instellingen waren gevestigd in de geboortestad van Maria Duyst van Voorhout en
in de twee steden waar zij na haar huwelijk met Van Reede van Renswoude had gewoond. De
tehuizen verschilden in opzet en populatie. Het Weeshuis der Gereformeerden in Delft
droeg de zorg voor vrijwel alle onverzorgd achtergebleven kinderen in deze stad die afkoms-
tig waren uit de gezinnen van de armen en uit de verarmde burgerij. Hoewel de verzorging
er verhoudingsgewijs behoorlijk was, beschikte het tehuis slechts over beperkte financiële
middelen en was er weinig ruimte voor persoonlijke aandacht voor de kinderen. Het Burger-
weeshuis in Den Haag was uitsluitend bestemd voor kinderen uit de burgerij die waren
achtergebleven zonder voldoende middelen van bestaan en die niet beschikten over ver-
wanten die de zorg voor hen op zich namen. Dit tehuis was kleiner van opzet en had een
ruim budget. Hier leefden de kinderen in kleinere groepen en kregen zij meer individuele
zorg dan in het Delftse en in het Utrechtse kinderhuis. Het Ambachtskinderhuis in Utrecht
plaatste alleen wezen, halfwezen en verlaten kinderen die niet voor opname in een van de
andere tehuizen in de stad in aanmerking kwamen. Vrijwel alle kinderen die hier woonden
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waren afkomstig uit de laagste maatschappelijke klasse. Het tehuis was overbevolkt, de
middelen beperkt en de verzorging pover. 

Zoals de meeste kinderen in de Republiek kregen ook de verzorgden in deze drie tehui-
zen onderwijs in lezen, schrijven en godsdienst. De meeste jongens in het Haagse Burger-
weeshuis – en in beide andere tehuizen een enkele leerling met opvallend veel aanleg – kre-
gen les in rekenen. Evenals op andere scholen was het onderwijs hoofdelijk. Dit betekende
dat zowel het leerprogramma als de leerwijze individueel waren. Iedere leerling kreeg in-
structie van de onderwijzer en werkte voor het overige deel van de tijd zelfstandig en in eigen
tempo. De leerlingen maakten zich door middel van memoriseren de stof eigen en oefenden
zich in het schrijven. De gebruikte leermiddelen varieerden en er was geen sprake van eind-
termen of van een in brede kring aanvaard curriculum. 

Alle jongens die daartoe verstandelijk en lichamelijk in staat waren, werden vanaf hun elf-
de of twaalfde jaar opgeleid tot knecht in een van de vele relatief eenvoudige beroepen en
ambachten die werden uitgeoefend in de talloze grote en kleine werkplaatsen die in de ste-
den te vinden waren: meubelmakerij, textielwerk, bouwnijverheid en de vervaardigers van
allerlei grote en kleine gebruiksvoorwerpen en goederen. Meisjes werden binnen het tehuis
opgeleid voor huishoudelijk werk, voor naaister of breister. De scholing was erop gericht de
kinderen vaardigheden bij te brengen die hen in staat stelden als volwassene in het eigen
onderhoud te voorzien. Zo werd voorkomen dat zij blijvend ten laste van de gemeenschap
zouden vallen. De jongens bleven veelal werken bij de baas die hen had opgeleid of zochten
elders een betrekking als geschoold knecht. Wie er om wat voor reden dan ook niet in slaag-
de een vakopleiding met succes af te ronden, vond meestal werk als losse arbeider of mon-
sterde aan als matroos. Een enkeling slaagde erin een eigen bedrijfje te starten, veelal in een
ambacht dat nauwelijks een financiële investering vergde. 

Drie Fundaties van Renswoude
De opdracht die de Vrijvrouwe aan haar erfenis had verbonden zal bij de regenten van de drie
tehuizen evenzeer verbazing hebben gewekt als de omvang ervan. In haar testament had
Maria Duyst van Voorhout bepaald dat de bekwaamste jongens uit de kinderhuizen opgeleid
moesten worden in ‘...Mathesis, teekenen of schilderkonst, Beeldhouwen of Beeldsnijden,
Oeffeningen in zware dijkagie [...] of dergelijke libre konsten’. Met de term ‘mathesis’ werd
een kennisgebied bedoeld dat rekenkunde, theoretische en toegepaste meetkunde, algebra
en theoretische en toegepaste natuurkunde omvatte. Tot de vrije kunsten werden beroepen
gerekend die werden uitgeoefend door deskundigen die niet aan een gilde waren gebonden
zoals landmeters, stuurlieden en waterstaatkundig en militair ingenieurs. Het was duidelijk
dat de Vrijvrouwe hooggekwalificeerde opleidingen op het oog had die alleen al vanwege de
kosten normaal gesproken onbereikbaar waren voor jongens die in een kinderhuis werden
grootgebracht. Daarbij werd in brede kring de opvatting gehuldigd dat jongens uit de lage-
re sociale klassen voor dergelijke beroepen over onvoldoende capaciteiten beschikten. Dit
waren ambachten en kundes die werden uitgeoefend door zelfstandige ondernemers uit de
middengroepen van de samenleving en daarboven, voor de overgrote meerderheid van de
fundatiepupillen een onbekend milieu. Om hen in staat te stellen zich in sociaal opzicht te
kunnen gedragen op een wijze die bij hun opleidingsniveau paste dienden zij tevens ver-
trouwd te worden gemaakt met een andere levensstijl dan de meesten van hen van huis uit
gewend waren. Vandaar ook dat de Vrijvrouwe had bepaald dat zij afgezonderd van de ove-
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rige kinderen in de tehuizen zouden moeten worden opgeleid en opgevoed. 3

In overleg met de executeurs van het testament van de Vrijvrouwe besloten de regenten
van de drie kinderhuizen voor deze opdracht afzonderlijke instellingen in het leven te roe-
pen. Leidraad voor het bestuur van deze Fundaties van de Vrijvrouwe van Renswoude vorm-
de een gemeenschappelijk reglement dat volgens het voorschrift van de Vrijvrouwe werd op-
gesteld in overleg met de executeurs van haar testament. Hierin werden de beroepen waarin
de Fundaties zouden gaan opleiden nader omschreven. Tevens werd vastgelegd dat kweke-
lingen vanaf de leeftijd van elf jaar konden worden toegelaten en dat zij gekleed zouden gaan
in een uniform dat zich in snit en stof duidelijk zou onderscheiden van de veel eenvoudiger
en goedkopere uniformen van de kinderhuizen. Eveneens werden bepalingen opgenomen
met betrekking tot het onderwijs en het beheer van het kapitaal. 

Ieder van de drie Fundaties was een zelfstandige instelling met een eigen regentencolle-
ge dat bestond uit dezelfde personen als het bestuur van het kinderhuis dat in het testament
als erfgenaam was aangewezen. Binnen het raamwerk van voorschriften dat gelijkvormig-
heid moest waarborgen, behielden de afzonderlijke Fundaties enige ruimte voor eigen keu-
zes met betrekking tot de details van huisvesting, opleiding en verzorging. De drie door de
Vrijvrouwe aangewezen executeurs testamentair zouden volgens haar uitdrukkelijke voor-
schriften na de overdracht van de erfenis een rol van betekenis blijven spelen en ook hun
positie werd in het reglement vastgelegd. Zij kregen de bevoegdheid jaarlijks de rekeningen
te controleren en erop toe te zien dat de kindertehuizen hun opdracht gestalte gaven over-
eenkomstig de bepalingen in het testament van de Vrijvrouwe en het gemeenschappelijk re-
glement. 

Met de overdracht van de erfenis en de ondertekening van het reglement in april 1756 gin-
gen de Fundaties officieel van start. Iedere Fundatie gaf op eigen wijze invulling aan de be-
paling dat de kwekelingen in afzondering van de bewoners van het kinderhuis moesten
worden gehuisvest. De Delftse Fundatie in een voornaam eigen pand, de Utrechtse Funda-
tie in een nog voornamer stadspaleis en de Haagse Fundatie veel bescheidener in een speci-
aal daartoe gebouwde vleugel van het Burgerweeshuis. De fundatiehuizen in Delft en
Utrecht – waar de kinderhuizen een veel groter aantal kinderen verzorgden – boden ruimte
aan zo’n 25 pupillen. Aanvankelijk hadden deze Fundaties het aantal jongens uit de kinder-
huizen dat over de juiste capaciteiten beschikte om de fundatieopleidingen met succes te
volgen enigszins overschat. Geen van de fundatiehuizen zou ooit meer dan twintig jongens
tegelijk huisvesten. Over het algemeen was een bezetting van vijftien jongens het maximum
en een deel van de gevorderde pupillen verbleef veelal in verband met de praktijkopleiding
langdurig buiten de stad.

Wat betreft huisvesting en verzorging sloten de Fundaties aan bij de organisatievorm die
in kinderhuizen gebruikelijk was. Desondanks betekende de verhuizing van het kinderhuis
naar de Fundatie een enorme overgang voor de kwekelingen, zelfs voor de jongens die voor-
dien in het relatief goed voorziene Haagse Burgerweeshuis hadden gewoond. In de funda-
tiehuizen bewoonden zij ruime, lichte, verwarmde vertrekken en kregen zij een uitstekende
verzorging. Daarnaast beschikten de Fundaties over uitgebreide verzamelingen leerboeken
en instrumenten voor natuurkundige en scheikundige experimenten. Meer dan de kinder-
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huizen leken de Fundaties op een gewoon gezinshuis. Een beperkt aantal jongens werd op-
gevoed en verzorgd door een binnenvader, een binnenmoeder en een kleine huishoudelijke
staf. De maaltijden werden gezamenlijk gebruikt van een keurig gedekte tafel. Vrije uren
werden in het gezelschap van medeleerlingen doorgebracht in de eetzaal of een leskamer
met studie of het uitwerken van opdrachten. De kwekelingen waren zich terdege bewust van
hun uitzonderingspositie ten opzichte van de kinderen in de kinderhuizen en veel van hun
leeftijdgenoten daarbuiten. Dit schiep een band die in veel gevallen ook tijdens hun volwas-
sen leven bleef bestaan.

Het gangbare beroepsonderwijs
Kwekelingen van de Fundaties van Renswoude werden opgeleid tot schilder, graveur, beeld-
houwer, steenhouwer, kabinetwerker, bouwkundige, timmerman, loodgieter, metselaar
vestingbouwer, molen- en sluismaker, stuurman, chirurgijn, geneesheer, veearts, landme-
ter, wijnroeier, onderwijzer, schoolhouder, mathesis-docent, waterstaatkundige of militair
ingenieur. De opdracht jongens uit de kinderhuizen te scholen op het door de Vrijvrouwe
beoogde niveau kon in principe worden uitgevoerd binnen het bestaande stramien voor be-
roepsopleidingen. De fundatiepupillen werden gevoed, gekleed en verzorgd in de Funda-
ties, elementair onderwijs hadden zij al gevolgd in de kindertehuizen en in de stad kon een
leermeester worden gezocht om hen te onderwijzen in de praktijk van het door hen gekozen
beroep. Kennis op het gebied van mathesis – door de Vrijvrouwe afzonderlijk in haar testa-
ment genoemd – zouden zij kunnen verwerven op dezelfde manier als alle andere beroeps-
beoefenaars die daarvoor het geld en de tijd hadden: bij plaatselijke privé-docenten op uur-
loon. Hetzelfde gold voor het tekenonderwijs, een essentiële vaardigheid voor technische en
kunstzinnige beroepen. 

Vrijwel iedere stad van enige betekenis herbergde talloze docenten en kleine schooltjes
van allerlei allooi. Variërend van goed tot bar slecht, van degelijk tot onbetrouwbaar, honk-
vast of nomade en dat in alle mogelijke vaardigheden, kundes en wetenschappen. De klas-
sieke talen, de moderne talen, allerlei vormen van tekenen, rekenen, boekhouden, schoon-
schrijven, zingen, dansen, paardrijden, wijsbegeerte, wiskunde, eenvoudige meetkunde,
abstracte meetkunde, landmeetkunde, sterrenkunde, navigatie, algebra, natuurweten-
schappen enzovoorts, enzovoorts. Wie hierin onderwijs nodig had, benaderde een docent
in de omgeving die in dit specifieke vak onderwijs gaf. Ook hier was het onderwijs indivi-
dueel en hoofdelijk en het maakte dan ook niet uit welke scholing de leerling voordien had
gevolgd. Leerling en leraar spraken samen af wat er geleerd ging worden. De lessen sloten
dus altijd aan bij de voorkennis van de leerling en wanneer men een docent trof die daar niet
toe in staat was, ging men gewoon naar een ander. Bijzondere vaardigheden, specifieke des-
kundigheid op bepaalde onderdelen of theoretische kennis verwierf men op het moment dat
de noodzaak daartoe zich aandiende, zowel tijdens de beroepsopleiding als na vestiging in
een beroep. Dit was een beproefd systeem dat altijd voldoende ambachtslieden en deskun-
digen van het gewenste niveau had afgeleverd.

Een prominente rol voor de mathesis
Voor de regenten van de Fundaties was het al snel duidelijk dat het belangrijke praktische
voordelen bood als zij voor het mathematisch- en tekenonderwijs zelf docenten in dienst na-
men. Zo waren zij niet afhankelijk van de wisselvalligheden in het plaatselijke aanbod van
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privé-docenten en hadden zij meer gelegenheid de kwaliteit van het onderwijs te bewaken.
Bovendien was het aanstellen van een vaste docent vanuit financieel oogpunt gunstiger.
Meerdere dagen per week één of twee uur les van een mathesisdocent op het gewenste ni-
veau kostte al gauw 150 tot 300 gulden per leerling per jaar. Bij een bezetting van zo’n 20
kwekelingen per Fundatie zou het mathesisonderwijs een Fundatie zeker 3000 tot 6000 gul-
den per jaar kosten terwijl voor 1000 tot 2000 gulden per jaar een academisch geschoolde
mathematicus kon worden aangesteld. In deze opzet lag het voor de hand de leerlingen zo
vroeg mogelijk in de mathesis te onderwijzen, in plaats van daarmee te wachten totdat de
pupillen al enigszins in hun praktijkopleiding waren gevorderd. Het rendement van de op-
leiding kon met deze relatief eenvoudige ingreep aanzienlijk worden verhoogd. 

Voor het overige hadden de Fundaties echter evengoed ingericht kunnen worden op een
manier die overeenkwam met die van een gewoon kinderhuis. Met een binnenvader die de
directie voerde over tehuis en pupillen, die een belangrijk deel van het onderwijs voor zijn
rekening nam en die werd bijgestaan door enige externe vakdocenten. Het was weliswaar de
expliciete wens van de Vrijvrouwe dat onderwijs in mathesis zou worden gegeven, maar de
wijze waarop dit zou moeten gebeuren had zij niet nader omschreven. Dat de regenten van
de drie Fundaties de mathesisinstructeur de meest prominente denkbare rol in het onder-
wijs gaven is dan ook opmerkelijk. Niet alleen was zijn salaris hoger dan dat van de overige
docenten, hij bepaalde tevens de inhoud van het onderwijsprogramma en zijn oordeel bij de
selectie van pupillen en de keuze van de beroepsopleiding woog bijzonder zwaar. 

De keuze voor deze opzet was echter alleen zinvol als de mathesisinstructeur les kon ge-
ven in alle onderdelen van de meetkunde, wiskunde en toegepaste natuurwetenschappen
die aan de orde zouden kunnen komen in het brede scala van beroepen dat in het reglement
van de Fundaties werd genoemd. Niet iedereen die zich mathematicus noemde was kundig
in alle onderdelen van dit vakgebied. Hoewel wis- en natuurkunde wel op universiteiten en
hoge scholen gedoceerd werd, betrof het geen zelfstandige discipline. Bovendien was er een
scheiding tussen de mathematici die uitsluitend de theoretische wis- en natuurkunde beoe-
fenden enerzijds en anderzijds de mathematici die zich hoofdzakelijk richtten op de prakti-
sche toepassingen ervan. Slechts een kleine groep academisch geschoolde mathematici en
een enkele zeer begaafde autodidact beschikten over deskundigheid op beide terreinen. 

De Fundaties stelden docenten aan uit de laag die in het vakgebied direct onder die van
hoogleraren lag: deskundigen van het niveau van lectoren aan universiteiten en in stedelijke
dienst, voor een deel zelf professorabel. Zo beschikten de Fundaties vooral in de eerste decen-
nia van hun bestaan over theoretisch breed onderlegde docenten die onderwijs konden geven
in alle mogelijke onderdelen van het vakgebied en die voldoende kennis hadden van de prak-
tijk om een koppeling tot stand te brengen tussen de theoretische en de toegepaste mathesis. 

De systematische aandacht voor de theorie en toepassingen van mathesis vormde een
fundamenteel verschil met het gebruikelijke stramien voor beroepsopleidingen. Beoefe-
naars van technische en kunstzinnige beroepen konden over het algemeen lezen en schrij-
ven en velen van hen waren vaardig in het rekenen. Het zal incidenteel zeker zijn voorgeko-
men dat een jongeman die aan een beroepsopleiding begon voordien al enig onderwijs had
gekregen in meetkunde of zelfs algebra, maar dit was beslist niet de norm. Scholing in am-
bachten en vrije beroepen begon met de praktijk en pas daarna werd eventueel aanvullende
deskundigheid gezocht op het gebied van mathesis. Veel van dit soort beroepen werd uitge-
oefend in familieverband en veel jongens hadden in de werkplaats van hun vader, een oom
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of een goede bekende al veel van de nodige kennis meegekregen. Voor tekenen zal dit zeker
het geval zijn geweest. Of en in hoeverre wiskunde daartoe behoorde, was volledig afhan-
kelijk van de kennis die op zo’n werkplaats voorhanden was. 

Omdat er voor de technische beroepen nog geen geïnstitutionaliseerde beroepsopleidin-
gen waren, dienden de Fundaties hun eigen weg zoeken. Toch ontwikkelden zij de oplei-
dingen niet in het luchtledige. De Fundaties van Renswoude gingen van start in een periode
waarin inzichten die werden ontleend aan ontdekkingen op het gebied van de natuurweten-
schappen in steeds bredere kring bekendheid kregen. Tegelijkertijd ondervond men op di-
verse terreinen dat de mogelijkheden van de traditionele opzet van beroepsopleidingen
achterbleven bij de vraag naar kennis en deskundigheden. De rampenscenario’s die de ron-
de hadden gedaan toen in 1730 was gebleken hoe de paalworm het houtwerk van zeewerin-
gen en dijken had aangevreten en de veelvuldige dijkdoorbraken tussen 1740 en 1747, had-
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den geleid tot een groeiende vraag naar deskundigen die de noodzakelijke waterstaatkundi-
ge maatregelen konden bedenken en uitvoeren. Marine en koopvaardij hadden behoefte aan
stuurlieden met voldoende inzicht in meetkunde en toegepaste natuurkunde om nieuwe in-
strumenten die voor de navigatie waren ontwikkeld te gebruiken en de toepassing daarvan
te verfijnen. Nieuwe toepassingen ontleend aan de natuurwetenschappen leidden tot veran-
deringen in technische legeronderdelen als vestingbouw en genie. Pas in de periode 1765-
1775 mondden deze ontwikkelingen uit in een gerichte vraag naar geregelde beroepsscho-
ling voor militair ingenieurs en zeevarenden, waarvoor vervolgens opleidingsinstituten met
een eigen curriculum en einddoelen werden opgericht, maar het besef dat het bestaande
stramien voor beroepsopleidingen niet langer toereikend was, had reeds in de daaraan voor-
afgaande decennia allengs steviger post gevat.

Het Fundatiemodel
Het onderwijs dat de jongens in de drie kinderhuizen kregen, was niet toereikend om zon-
der meer over te kunnen schakelen naar onderwijs van het niveau dat de Vrijvrouwe bedoeld
had. De jongens uit het Haagse Burgerweeshuis, waar het elementair onderwijs van relatief
hoge kwaliteit was, konden de overstap naar het fundatieonderwijs vrij moeiteloos maken,
maar in de beide andere huizen waren maatregelen nodig. Jongens uit het Delftse weeshuis
die mogelijk geschikt werden geacht voor de fundatieopleiding, kregen voorafgaand aan de
definitieve keuze eerst een half jaar onderwijs in het fundatiehuis. De Utrechtse Fundatie
stelde een schoolmeester aan die in de speciaal daarvoor ingerichte ‘kweekschool voor de
Fundatie’ in het Ambachtskinderhuis uitsluitend onderwijs gaf aan de jongens van wie ver-
wacht werd dat zij in een later stadium voor toelating in aanmerking zouden komen. In bei-
de gevallen sneed het mes aan twee kanten. De kandidaten werden op het gewenste niveau
onderwezen in de basisvaardigheden en de Fundaties konden zich een oordeel vormen over
hun aanleg en werkhouding.

De fundatieopleiding bestond uit meerdere fasen. Vanaf hun toetreding tot aan het mo-
ment van de definitieve beroepskeuze werden de kwekelingen dagelijks onderwezen in de
algemene beginselen van de mathesis, in lezen, schrijven, tekenen en Frans. Daarnaast kre-
gen zij enkele uren per week catechisatie en werd enige aandacht besteed aan aardrijkskun-
de en geschiedenis. Deze fase duurde minimaal enkele maanden en kon afhankelijk van de
leeftijd en de vorderingen van de pupil uitlopen tot enkele jaren. 

Niet iedere kwekeling bleek geschikt voor het onderwijs dat de Fundaties boden. On-
danks het voorbereidend onderwijs kon het niveau van de leerlingen nogal verschillen.
Wanneer een Fundatie beschikte over voldoende plaatsingsmogelijkheden maar het aantal
geschikte kandidaten beperkt was, werden regelmatig jongens opgenomen van wie de ver-
wachtingen niet hoog waren. Voor sommige van deze jongens bleek het onderwijspro-
gramma inderdaad te zwaar, terwijl anderen zich tijdens de opleiding beter ontwikkelden
dan aanvankelijk verwacht werd. Het kwam ook voor dat kwekelingen die aanvankelijk over
voldoende aanleg leken te beschikken, deze vorm van onderwijs toch niet aankonden. In
een enkel geval werden pupillen van wie de prestaties onder het gewenste niveau bleven
teruggeplaatst in het kinderhuis. Meestal echter mochten zij hun opleiding voltooien en
werd voor hen een beroep gekozen waarbij de vaardigheden op het gebied van theoretische
mathesis minder zwaar wogen. De meeste kwekelingen beschikten echter over voldoende
capaciteiten om de relatief hoge verwachtingen waar te maken.
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De inzet en prestaties van de leerlingen tijdens de eerste fase van het onderwijs vormden
een belangrijke factor bij de beroepskeuze. Zodra een pupil de algemene beginselen van de
vakken die op de Fundaties werden onderwezen in voldoende mate beheersten, koos hij in
samenspraak met de regenten en de mathesisinstructeur een beroep. Hoewel de kwekelin-
gen formeel vrij waren in hun beroepskeuze, was de invloed van regenten en docenten op
het keuzeproces vaak aanzienlijk. Het waren ook de regenten die – daarin geadviseerd door
de mathesisdocenten – in de omgeving een geschikte praktijkopleider voor de kwekeling
zochten. Met deze leermeester werd een overeenkomst gesloten waarin onder andere werd
opgenomen dat de pupil onderwezen moest worden in de kennis en vaardigheden die bij het
beroep van pas kwamen en dat hij uitsluitend deel mocht nemen aan uitvoerend werk dat
een zinvolle bijdrage kon leveren aan zijn scholing tot zelfstandig beoefenaar van dit be-
roep. De regenten waakten ervoor dat de kwekelingen niet werden gebruikt als arbeids-
kracht, zoals bij de beroepsopleidingen van de jongens in de kinderhuizen het geval was.4

Tijdens deze fase werd het aantal lesuren voor schrijven en lezen verminderd of verviel ge-
heel, terwijl het onderwijs in mathesis en tekenen grotendeels werd toegespitst op onder-
delen die aansloten bij de praktijkopleiding. Wanneer kwekelingen voor hun beroep kennis
of vaardigheden nodig hadden waarin de docenten van de Fundatie hen niet konden onder-
wijzen, werd een privé-docent gezocht. Bijvoorbeeld Latijn voor pupillen die heelkunde of
fysica studeerden, plantkunde voor apothekersleerlingen of zangles voor aankomende
onderwijzers. Het theoretisch gehalte van het programma werd toegesneden op de capa-
citeiten van de leerling. Niet iedere kwekeling vorderde tijdens deze fase op het gewenste ni-
veau. Soms bleek een pupil bij nader inzien toch niet te beschikken over de noodzakelijke
aanleg voor het gekozen beroep, in andere gevallen was het uitblijven van prestaties te wij-
ten aan een onzorgvuldige inschatting van de regenten ten aanzien van de beroepskeuze. 

Zodra een kwekeling het door hem gekozen beroep behoorlijk onder de knie had, volgde
voor veel van hen nog een derde en laatste fase. Meestal werden zij dan ondergebracht bij
een leermeester buiten de stad en soms zelfs buiten de Republiek. Pupillen die werden op-
geleid tot stuurman of scheepschirurgijn maakten diverse lange zeereizen en enkele leer-
lingen volgden colleges aan een universiteit. Indien maar enigszins mogelijk, werd gekozen
voor een leermeester uit de top van het vakgebied, zodat de kwekeling zich zo breed moge-
lijk kon ontwikkelen en zich desgewenst kon specialiseren in een bepaald onderdeel van
zijn beroep. Deze leerlingen woonden in een kosthuis ter plaatse en studeerden zelfstandig
met behulp van aanwijzingen van de mathesisinstructeurs en boeken die zij van de Funda-
ties hadden meegekregen. Zo nodig volgden zij privé-lessen bij docenten in de plaats waar
zij op dat moment verbleven. Vaak keerden zij tijdens de vakanties, of voorafgaand aan het
vertrek naar weer een andere leermeester, enkele weken of maanden terug naar hun funda-
tiehuis. Gedurende die tijd kregen zij privé-les van hun eigen mathesisinstructeur en soms
ook van de tekenmeester en binnenvader. Het overige deel van de dag brachten zij door met
zelfstudie. Dat deze uitbestedingen in de derde fase bijna altijd buiten de stad waren, had als
bijkomend voordeel dat de pupillen konden wennen aan het zelfstandig dragen van verant-
woordelijkheden.

De dag van iedere fundatiekwekeling was gevuld met studie: lessen, praktijkonderwijs,
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zelfstandig stof bestuderen en herhalen, op-
drachten en tekeningen uitwerken en modellen
of andere werkstukken vervaardigen. Pupillen
werkten alleen of samen met medeleerlingen die
op dat moment dezelfde stof bestudeerden. Les-
sen van de eigen docenten werden groepsgewijs
gegeven, maar het onderwijs was individueel. De
opleiding van een fundatiepupil was maatwerk.
Tijdens de eerste fase was het programma afge-
stemd op hun voorkennis, bevattelijkheid en
werktempo. In de tweede en derde fase was de
stof bovendien toegesneden op het beroep waar-
voor zij werden opgeleid. Soms werd aan enkele
jongens tegelijk instructie gegeven maar dit had
dan altijd een praktische reden. Vaak studeerden
enkele pupillen tegelijk voor een zelfde beroep.
Omdat bepaalde onderdelen van de mathesis
voor diverse beroepen nuttig waren, konden
sommige jongens ook wanneer zij niet hetzelfde
beroep hadden gekozen soms enige tijd samen
op werken, maar dit betekende niet dat groeps-
gewijs werd lesgegeven. 

Hoewel iedere Fundatie wel enkele kwekelingen onder haar hoede had die zich maar
moeilijk konden voegen in het veeleisende onderwijsprogramma, beschouwden verreweg
de meeste pupillen de Fundatie waarin zij waren opgenomen als hun ‘thuis’. De eetzalen van
de fundatiehuizen fungeerden als een soort huiskamer waar kwekelingen elkaar dagelijks
troffen voor de maaltijd en in de uren waarin zij zelfstandig werkten. Regelmatig werd
oudere en meer gevorderde leerlingen opgedragen de jongere pupillen te helpen bij hun
werk. Ook zonder een dergelijk verzoek zullen leerlingen bij elkaar te rade zijn gegaan of
zich gezamenlijk over een vraagstuk hebben gebogen. Dankzij de gedeelde basiskennis
konden zij elkaar behulpzaam bij vraagstukken waarmee zij in hun beroepsopleiding ge-
confronteerd werden, soms met oplossingen die werden ingegeven vanuit ervaring in een
heel andere discipline. Hierdoor ontstond een soort kruisbestuiving, een uitwisseling van
kennis en ervaring vanuit diverse beroepen. De architect in opleiding hielp de aankomend
sluismaker en wie leerde voor instrumentenmaker kon bij een leerling stuurman of een
medeleerling die heelkunde studeerde navragen hoe bepaalde instrumenten in de praktijk
werden gebruikt. Leerlingen die nog geen beroepsopleiding hadden gekozen, konden aan
oudere huisgenoten vragen om wat zij op dat moment bestudeerden uit te leggen aan de
hand van praktijkvoorbeelden. 

Zo zullen veel pupillen al doende en misschien zelfs onbewust doordrongen zijn geraakt
van de mogelijkheid om bij problemen binnen het eigen vakgebied ook eens te kijken of een
andere discipline wellicht elementen voor een oplossing bood. Naast de grondigheid van de
opleidingen en het samengaan van theorie en praktijk zal ook de vorming van dit soort ge-
woontes hebben bijgedragen aan de veelzijdigheid die zo kenmerkend was voor de wijze
waarop veel alumni hun beroep uitoefenden.
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Afb. 3. Voorgevel van de Haagse Fundatie
van Renswoude en het Burgerweeshuis in
1782. Anonieme gravure. Afbeelding
Haags Gemeentearchief.



De wisselwerking tussen theorie en praktijk
De kwekelingen van de Fundaties van Renswoude werden opgeleid in een breed scala aan
technische en kunstzinnige beroepen. Schilders, graveurs en beeldhouwers, steenhouwers,
kabinetwerkers, timmerlieden, loodgieters, metselaars, architecten, vestingbouwers, mo-
len- en sluismakers, stuurlieden, chirurgijns, artsen, landmeters, wijnroeiers en waterstaat-
kundigen en militaire ingenieurs. Tussen de Fundaties onderling tekenen zich verschillen af.
Schilderkunst, tekenkunst en graveren werden binnen de Haagse en Utrechtse Fundatie veel-
vuldig onderwezen, maar bleven bij de Delftse Fundatie in alle opzichten onderbelicht. Wat
betreft de technische vakken lag de verhouding andersom. Bij de Delftse Fundatie werd veel
meer dan bij de Haagse zusterinstelling aandacht besteed aan de theoretische kant van de
technische vakken en werd stelselmatig een verband gelegd met toepassingen in de praktijk
van de gekozen beroepen. De Utrechtse Fundatie nam hier een middenpositie in.5 De nadruk
bij het onderwijs aan de Haagse Fundatie lag meer op meetkunde en proefondervindelijke na-
tuurkunde. De algemene basisvorming in de mathesis lijkt er van een lager niveau te zijn ge-
weest dan bij de Delftse en Utrechtse Fundaties en veel minder gericht op een samengaan van
theoretische kennis en de toepassingen daarvan in de beroepspraktijk.

Het onderwijs aan de Delftse en Utrechtse Fundaties daarentegen stoelde op afgewogen
lesprogramma’s. Hier werd de leerlingen met behulp van algebra een grondig begrip van
meetkunde en natuurkunde bijgebracht waardoor zij tijdens de praktijkopleidingen meer
inzicht konden ontwikkelen in de grondslagen van hun gekozen beroep. Het is niet on-
denkbaar dat er bij het onderwijs aan de Haagse Fundatie sprake is van de ‘wet van de rem-
mende voorsprong’. Het onderwijs in het Haagse Burgerweeshuis was bij de start van de
Fundaties van een aanzienlijk hoger niveau dan het onderwijs dat op de scholen van het
Weeshuis der Gereformeerden in Delft en het Utrechtse Ambachtskinderhuis gegeven
werd. De onderwijsachterstand in de laatste twee tehuizen noopte tot maatregelen die er uit-
eindelijk toe leidden dat de kwekelingen van de Delftse en Utrechtse Fundaties een vol-
waardiger basisvorming op het gebied van de mathesis kregen dan de Haagse Renswou-
ders. 

De belangrijkste factor bij het verschil in onderwijs werd echter gevormd door de uit-
gangspunten die de docenten voor hun lesprogramma’s kozen. De mathematici Johannes
van der Wall en zijn opvolger – en voormalig fundatiepupil – Abraham van Bemmelen in
Delft en de Utrechtse mathesisdocent Laurens Praalder vertoonden een grote verwantschap
in de stof die zij hun leerlingen aanboden en de normen die zij bij hun onderwijs hanteer-
den. Het belang dat zij hechtten aan een grondige basisvorming in de mathesis en de kop-
peling die zij vandaar uit maakten naar de praktijkopleidingen van de kwekelingen was meer
dan bij de Haagse Fundatie gericht op het bieden van kennis die de alumni in staat stelden
een bijdrage te leveren aan de vooruitgang binnen de beroepen waarvoor zij werden opge-
leid. De Haagse docenten stonden nog met twee benen in de traditionele onderwijspraktijk.
Voor hen was het voldoende als leerlingen goed werden geschoold in meetkunde zoals die
overal in beroepen werd toegepast. Daarnaast boden zij stof aan die een aanvulling vormde
op wat de kwekelingen in hun praktijkopleidingen tegenkwamen, waarbij zij zich hoofdza-
kelijk richtten op de proefondervindelijke natuurkunde. Dit was zeker voor die tijd een scho-
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ling die verder ging dan in het traditionele stramien voor beroepsopleidingen gebruikelijk
was, maar de Haagse Fundatie hanteerde tot 1805 geen onderwijsprogramma waarin wis-
kunde, natuurkunde en algebra in samenhang werden aangeboden als fundament voor de
praktijkscholing, zoals de kwekelingen van de beide andere Fundaties werd aangeboden.

De betekenis van de Fundaties
Toen de Fundaties van Renswoude halverwege de achttiende eeuw van start gingen, bevon-
den veel van de beroepen waarin de kwekelingen werden opgeleid zich in een stroomver-
snelling. Als gevolg van ontwikkelingen in de toegepaste natuurwetenschappen groeiden
theorie en praktijk meer en meer naar elkaar toe. Tegelijkertijd vond er een herijking plaats
van het gewenste kennisniveau van beoefenaars van de technische beroepen. Het aanbod
aan vakmensen bleef echter lange tijd achter bij de vraag. Er was een nijpend gebrek aan des-
kundigen die goede beheersing van praktische vaardigheden paarden aan grondige kennis
van de theorie, met name op het gebied van waterstaat, zeevaart, scheepsbouw en binnen
het leger. De traditionele beroepsopleidingen voorzagen maar zeer ten dele in die behoefte.
Ook bouwkundigen, landmeters, ingenieurs, waterstaatkundigen, architecten en chirur-
gijns werden geconfronteerd met een kloof tussen de kennis en vaardigheden die zij via het
gebruikelijke opleidingsstramien verwierven en de nieuwe vorm van deskundigheid die van
hen werd verlangd. 

Iedere beroepsgroep kende wel deskundigen die in hun werk een brug sloegen tussen
praktijk en theorie maar zij waren uitzonderingen. Op meerdere terreinen had het traditio-
nele opleidingsstramien de grenzen van zijn mogelijkheden bereikt en onder zelfstandige
en ambachtelijke beoefenaars van technische beroepen groeide de vraag naar andere en be-
tere opleidingsmogelijkheden. Deze ontwikkeling deed zich niet alleen in de Republiek
voor. Elders in Europa vond eveneens een overgang plaats van de traditionele opzet voor be-
roepsopleidingen naar een stelsel voor beroepsonderwijs dat aan de veranderende eisen kon
voldoen. Deze ontwikkeling was halverwege de achttiende eeuw nog pril. De echte omme-
zwaai op het gebied van beroepsopleidingen zou pas in de negentiende eeuw definitief zijn
beslag krijgen en in de eerste dertig jaar van het bestaan van de Fundaties werd in de Repu-
bliek slechts hier en daar een eerste poging in die richting ondernomen. 

De eerste vakdocenten voor mathesis die de Fundaties in dienst namen waren nog ge-
vormd vanuit de opvatting dat er een groot verschil bestond tussen de zuivere wiskunde en
de toegepaste wiskunde. De zuivere wiskunde was een academische discipline, die werd be-
oefend door een handjevol hoogleraren en liefhebbers uit de elite. De toegepaste wiskunde,
daarentegen werd beoefend door rekenmeesters, landmeters, zeevaartkundigen en bouw-
kundigen. Hier ging het er vooral om dat men de bestaande rekenregels die in een bepaald
beroep werden gebruikt vlot kon toepassen in voor de leerling relevante situaties. Ze werden
onderwezen als ‘rekenrecepten’ aan de hand van praktische rekenvoorbeelden, afbeeldin-
gen en beschrijvingen van handelingen en door het veelvuldig maken van opgaven maar
zonder samenhang of theoretische onderbouwing.6

Juist de manier waarop het onderwijs in de zuivere en de toegepaste wiskunde werden ge-
combineerd, maakte de Fundaties van Renswoude bijzonder. Deze combinatie was nog zeer
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uitzonderlijk. Pas in de negentiende eeuw zou dit model in het technisch onderwijs ge-
meengoed worden. Binnen de Fundaties werd wiskunde niet zoals op universiteiten en hoge
scholen beoefend om zijn algemeen vormende waarde, maar vanwege de waarde die zij had
voor het doorgronden van een vak, het begrip van vakliteratuur en de mogelijkheden die zij
bood om een beroep op een zo hoog niveau uit te oefenen. Wie op deze manier bedreven
raakte in de mathesis was in staat om binnen zijn beroep oplossingen te bedenken voor pro-
blemen waarin de bestaande regels niet voorzagen. Al doende ontwikkelden de Fundaties
van Renswoude een eigen opleidingsmodel waarin een verbinding werd gelegd tussen prak-
tijkscholing op hoog niveau enerzijds en anderzijds brede algemene kennis van de theorie
van wis- en natuurkunde en vaardigheid in de toepassingen daarvan, zowel binnen het vak-
gebied als daarbuiten. 

De in maatschappelijk en politiek opzicht zo tumultueuze jaren tussen 1795 en 1815
vormden een waterscheiding voor de Fundaties van Renswoude. Als gevolg van conscriptie
waren jongens uit de kinderhuizen – en ook diverse fundatiekwekelingen – verplicht dienst
te nemen in de Napoleontische legers en door tiërcering van de staatsschuld liepen de in-
komsten uit het zorgvuldig in staatsobligaties belegde vermogen van de Vrijvrouwe
drastisch terug. Het aantal kwekelingen verminderde aanmerkelijk en op de uitgaven voor
onderwijs werd flink gekort. De Delftse Fundatie was zelfs jarenlang niet in staat om kwe-
kelingen op te leiden. Het zou ruim tien jaar duren voordat de Fundaties zich hadden her-
steld. Mede onder invloed van de zich wijzigende omstandigheden op het gebied van onder-
wijs en techniek in de loop van de negentiende eeuw, ontwikkelden de Fundaties van
Renswoude zich tot instellingen die nog steeds begaafde jongens uit de drie kinderhuizen
in staat stelden een hoogwaardige beroepsopleiding te volgen maar die weinig gelijkenis
meer vertoonden met het hierboven beschreven model.
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Niettemin was het vertrouwen van Maria Duyst van Voorhout in de kracht van goed
onderwijs terecht gebleken. De deskundigen die dankzij haar nalatenschap door de Funda-
ties van Renswoude waren opgeleid hadden blijk gegeven van iets dat de kloof sloot tussen
academische attitude en ambachtelijke vaardigheid: professionele deskundigheid. Het is
niet toevallig dat verreweg de meeste succesvolle kwekelingen werkzaam waren in beroepen
die sterk aan verandering onderhevig waren. Juist daar waar nieuwe kennis en nieuwe toe-
passingen de aanzet gaven tot innovaties, bleek overduidelijk de meerwaarde van een oplei-
ding waarin theorie en praktijk in samenhang werden onderwezen. Fundatieleerlingen
slaagden erin toegang te krijgen tot relatief gesloten beroepsgroepen. Zij werden daarbij re-
gelmatig geholpen door hooggeplaatste functionarissen die een groot vertrouwen hadden
in de deskundigheden van deze alumni. Dit ondanks de maatschappelijke achterstand die
het gevolg was van hun afkomst en status als pupil van een kinderhuis. Kwekelingen met
voldoende aanleg – en zij vormden de meerderheid – waren door hun bedrevenheid op het
gebied van meetkunde en algebra in staat op een hoger abstractieniveau na te denken over
hun beroep. Zij konden over de grenzen van hun vakgebied heenkijken, want hun kennis
was ook toepasbaar binnen aanpalende disciplines. Dit is wat later voor technische oplei-
dingen gemeengoed zou worden: een brede basis op het gebied van wis- en natuurkunde
waarop in het vervolg van de opleiding kon worden voortgebouwd. Deze professionele des-
kundigheid vormt het watermerk van de Fundaties van Renswoude.
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7 W. van der Ham (red.) Hoge dijken diepegronden. Land en water tussen Rotterdam en Gouda. Een geschiedenis van Schieland (Utrecht
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genbach voor de gegevens over Dirk Mentz.

Dirk Smits
Dirk Smits behoorde tot de eerste lichting kwekelingen van de Delftse Fundatie. Hij was op-
gegroeid in een weinig draagkrachtig gezin in Delfshaven en toen hij in 1756 met zijn oplei-
ding begon was hij zestien jaar oud. Over zijn vorderingen was men tevreden, maar zijn gedrag
gaf de eerste jaren problemen. Hij was brutaal en overtrad de regels door binnenshuis te ro-
ken. Daags na de feestelijke opening van het nieuwe fundatiehuis, waarbij de kwekelingen
voor het oog van de voltallige Delftse elite waren gepresenteerd als de hoop voor het vaderland,
was hij zonder toestemming van de binnenvader met twee fundatiegenoten gaan schaatsen.
Niet alleen was hij tijdens deze ongeoorloofde bezigheid door het ijs gezakt, hij was ook zwaar
beschonken. Een dergelijk vertoon van ongehoorzaamheid en openbare dronkenschap werd
door de regenten hoog opgenomen.

Toch vormden zijn aanvankelijke aanpassingsproblemen geen belemmering voor de kwa-
liteit van zijn scholing. Hij werd opgeleid tot bouw- en waterstaatkundige en trad direct na het
voltooien van zijn studie op 23-jarige leeftijd in dienst van het Hoogheemraadschap van Schie-
land als assistent-fabriek en landmeter. Al snel kreeg hij de technische leiding over deze orga-
nisatie. Hij was verantwoordelijk voor Schielands Hoge Zeedijk tussen Schiedam en Gouda en
voor de waterhuishouding van Rotterdam. Zijn taak omvatte tevens het beheer van de water-
staatkundige infrastructuur van het laag gelegen gebied ten noorden en oosten van Rotterdam,
dat als gevolg van de grootschalige turfwinning in de 17e eeuw hoofdzakelijk bestond uit uit-
geveende polders en plassen. Belangrijke projecten als de droogmakerijen bij Bleiswijk en Hil-
legersberg werden uitgevoerd naar zijn ontwerp en onder zijn toezicht, evenals de herinrich-
ting van de voor de watershuishouding van Rotterdam essentiële Schielands Hoge Boezem van
de Rotte. In de Blijdorpse polder bouwde Smits het eerste goed functionerende stoomgemaal
in de Republiek waarover hij correspondeerde James Watt en Matthew Bouton, de Engelse pi-
oniers op dit gebied. Na het geslaagde experiment werd de machine verkocht en ingezet bij de
bemaling van de polder bij Mijdrecht.

Voor de drooglegging van de Zuidplas maakte Smits het eerste werkbare ontwerp. Al sinds
1700 vormde deze omvangrijke watervlakte een bedreiging voor Rotterdam en de dorpen in de
ambachten tussen deze stad en Gouda. De inpoldering ervan was lang onuitvoerbaar gebleven
vanwege complexe waterstaatkundige en technische problemen. Ook dit project vond aanvan-
kelijk geen doorgang, eerst vanwege de hoge kosten en vervolgens vanwege de maatschappelijke
onrust in de periode 1795-1815. De uiteindelijke drooglegging vond plaats tussen 1825 en 1839
naar een ontwerp dat was aangepast in verband met nieuwe technologische ontwikkelingen.

Smits was daar niet meer bij betrokken, al in 1793 was hij op relatief jonge leeftijd overleden.
Dat de aanzienlijke waterstaatkundige problemen van Schieland op dat moment grotendeels
waren bedwongen, was voor een belangrijk deel te danken aan de deskundigheid van Smits. De
Zuidplaspolder vormde het sluitstuk van dit proces en ook na het overlijden van Dirk Smits was
daarbij een rol weggelegd voor waterstaatkundigen die door de Fundaties waren opgeleid. De
technische leiding van het project werd toevertrouwd aan de voormalige Delftse pupil Dirk Jo-
seph Thomkins en de Haagse alumnus Jan Willem Thoméze. Dirk Mentz – die tijdens de laat-
ste fase van zijn opleiding aan de Utrechtse Fundatie in Mijdrecht als opzichter enige tijd had
gewerkt met de stoommachine van Smits – had namens Rijkswaterstaat een tijdlang zitting in
de Commissie van beheer en toezicht over de droogmaking.7



Opvoeding en onderwijs in de late 18de eeuw: 
theorie en dagelijkse praktijk

De geschiedschrijving van opvoeding en onderwijs werd tot dusverre vooral beoefend vanuit de optiek
van volwassenen. Dat is begrijpelijk want zij schreven de teksten die als bronnen dienen, met name pe-
dagogische traktaten. Een dagboek dat bewaard wordt in het archief van de Haags-Delftse familie Van
Eck geeft echter op een bijzondere wijze inzicht in de manier waarop een opgroeiend kind twee eeuwen
geleden dacht over zijn opvoeding en onderwijs. Het betreft het dagboek van Otto van Eck, die vanaf
1791 gedurende zes jaren 1560 bladzijden vulde, die een gedetailleerd beeld geven van het dagelijks le-
ven van een jongetje uit de Hollandse elite aan het eind van de 18de eeuw.1

Otto van Eck was geboren in een verlichte regenten-familie. Zijn vader, Lambert van Eck,
kwam oorspronkelijk uit het Gelderse stadje Tiel. Na zijn rechtenstudie in Leiden had hij
zich als advocaat in Den Haag gevestigd. Later werd hij lid van de Raad van Brabant, zete-
lend op het Binnenhof, die het bestuur en de rechtspraak over Staats-Brabant uitoefende.
Lambert van Eck was in de jaren 1780 een aanhanger van de Patriotten en in 1795 behoorde
hij bij de Bataafse revolutionairen. Hij leidde eigenhandig de omwenteling in Den Haag en
werd daarna gekozen in de Nationale Vergadering. Otto’s moeder, Charlotte Vockestaert,
stamde uit een Delfts regentengeslacht. De Van Ecks woonden in Den Haag in een groot
pand aan het Buitenhof. Ook hadden ze een buitenhuis, De Ruit, gelegen aan de Vliet bij
Delft. Otto’s ouders waren verlicht en progressief, en Otto kreeg een voorbeeldige opvoe-
ding volgens principes die waren geformuleerd door filantropijnse pedagogen.

De filantropijnen
De invloed van de filantropijnen in Nederland is nog niet of nauwelijks bestudeerd.2 Duide-
lijk was echter dat rond 1780 Duitse pedagogen grote invloed in Nederland kregen, zoals
onder meer blijkt uit een stroom van vertalingen van hun boeken en de vele besprekingen
die deze kregen in tijdschriften als de Vaderlandsche Letteroefeningen. Hun invloed is ook dui-
delijk merkbaar in het dagboek van Otto. Hij werd om te beginnen opgevoed aan de hand
van een werk van de Duitse filantropijn Johann Bernhard Basedow, in Franse vertaling, het
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Manuel d’éducation élémentaire, een boek waarin alle bestaande kennis op encyclopedische wij-
ze voor kinderen was samengevat. Verder las Otto onder meer de Nederlandse vertaling van
het filantropijnse kindertijdschrift Der Kinderfreund. Zijn reacties op en receptie van zijn lec-
tuur zijn in zijn dagboek terug te vinden, en werden al elders uitgebreid geanalyseerd.3

Voordat Otto van Eck elke dag een stukje in Basedows Manuel moest lezen, stond een wat
eenvoudiger boek op zijn leesprogramma, Onderwijs voor kinderen, geschreven door de
Nederlandse veelschrijver Willem Emmery de Perponcher.4 In een eerder opvoedkundig
werk had deze auteur zijn inspiratie nog vrijwel uitsluitend bij Jean-Jacques Rousseau ge-
zocht. Rousseau’s opvoedkundige roman Emile was bij verschijnen in 1761 ingeslagen als
een bom. In tegenstelling tot de traditionele opvoedkunde, waarbij kinderen werden gezien
als kleine zondaars die streng gedrild moesten worden, pleitte Rousseau voor een opvoe-
ding in totale vrijheid. Een aantal mislukte experimenten van al te enthousiaste ouders had-
den echter al snel tot scepsis geleid. Dat verklaart ook waarom De Perponcher de Franse fi-
losoof had ingeruild voor enkele Duitse pedagogen, die een nieuwe stroming binnen de
pedagogiek vertegenwoordigden, de filantropijnen. Zij legden zich erop toe de ideeën van
Rousseau naar de praktijk te vertalen. Hiertoe schreven ze adviesboeken die opvoeders
daadwerkelijk konden helpen, gaven tijdschriften uit, stichtten scholen waarin Rousseaus
ideeën in sterke verdunning werden gedoceerd. Zij richtten ook uitgeverijen en boekhandels
op met een eigen fonds van filantropijnse school-, advies- en kinderboeken, die zij distri-
bueerden op een ogenschijnlijk onverzadigbare markt.

Johann Bernard Basedow stond aan de wieg van de beweging met zijn in 1768 verschenen
boek Vorstellung an Menschenfreunde und vermögende Männer über Schulen und Studien. Dit pleidooi
om de jeugd op een verlichte wijze op te voeden en te scholen was gericht aan alle ‘mensen-
vrienden’, vandaar de benaming ‘filantropijnen’ voor deze pedagogische stroming. Het
woord ‘paedagogik’ was in 1771 in de Duitse taal geïntroduceerd en niet veel later werd aan
de universiteit van Halle de eerste leerstoel in dit vak ingesteld. Naast Basedow kregen nog
twee andere voormannen van de beweging in Nederland grote bekendheid, Joachim Hein-
rich Campe en Christoph Gottlob Salzmann. De filantropijnen ontwikkelden opvoedkundi-
ge stelsels die allemaal verlicht en progressief waren, maar in uitwerking vrij veel van elkaar
verschilden. Hun hervormingsdrift beperkte zich niet alleen tot kinderopvoeding, ook vol-
wassenen moesten heropgevoed worden. Salzmann publiceerde bijvoorbeeld naast peda-
gogische werken en kinderboeken ook over de ‘verstandige opvoeding van opvoeders’.5

De door Campe geredigeerde Duitse bewerking van Emile is illustratief voor de gedaante-
verwisseling die het gedachtegoed van Rousseau onder invloed van zijn nieuwe filantro-
pijnse mentoren onderging.6 De vertaling was beladen met voetnoten en commentaren, die
de oorspronkelijke gedachten overwoekerden met waarschuwingen en kritiek, geput uit de
werken van verschillende filantropijnse pedagogen, van wie Campe zelf nog de meest wel-
willende was. Al in de eerste voetnoot bij Rousseaus openingszin wordt de basis van diens
pedagogie – natuur gaat boven cultuur – onderuitgehaald: ‘Men zou in tegenstelling even
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goed beweren kunnen dat vele voorwerpen ontaarden, wanneer zij aan de natuur alleen blij-
ven overgelaten en door geene menselijke vlijt geholpen worden’.7 Tevens wordt in deze
voetnoot het programma van de revisionisten samengevat: natuur is mooi, maar menselijk
ingrijpen blijft onmisbaar. Van deze Duitse Emile verscheen in 1790 een Nederlandse verta-
ling, een jaar voordat Otto zijn dagboek begon. Zoals zal blijken, werd Otto niet opgevoed
naar de letter van Rousseau’s Emile, maar veeleer volgens de voetnoten van de gereviseerde
filantropijnse bewerking.

Deze Duitse pedagogen oefenden tot ver in de 19de eeuw invloed uit in Nederland.8 Van
Campe, Basedow en enkele andere auteurs werd bijna het gehele oeuvre in het Nederlands
vertaald. De filantropijnse combinatie van nuchter rationalisme en verdraagzaam christen-
dom weerspiegelt de ideeën die rond 1790 leefden binnen de verlichte elite van de Repu-
bliek. De populariteit van de filantropijnen in Nederland sluit aan bij de in de late 18de eeuw
steeds toenemende oriëntatie op de Duitse cultuur, die onder meer blijkt uit een groeiend
aantal vertalingen van Duitstalige boeken op allerlei gebied.9 En nergens was de verbinding
tussen Verlichting en pedagogie zo nauw als in Duitsland.

Basedows jongenskostschool, het Philanthropinum, was in 1774 van start gegaan in het
stadje Dessau. Daar had de regerend vorst, de verlichte prins Leopold III Friedrich Franz von
Anhalt-Dessau, hem de gelegenheid gegeven om zijn ideeën in praktijk te brengen. Terwijl
Rousseau zijn geesteskind Emile zo veel mogelijk buiten de samenleving liet opgroeien, ko-
zen de filantropijnen voor hun pupillen een veel minder extreem isolement. Hun instituten
werden weliswaar bewust buiten de steden gesitueerd, maar de opvoeding vond plaats
binnen het sociale verband van de school. Basedows Philanthropinum ging dienen als voor-
beeld voor andere scholen, zoals die in heel Duitsland en daarbuiten werden opgericht. Om
leerlingen te werven verschenen er brochures waarin het onderwijs werd beschreven en aan-
geprezen. Ook Campe, voormalig leraar in Dessau, begon een eigen school, waar elke leer-
ling een eigen tuintje had, terwijl op elke kamer een kleine draaibank stond en gereedschap
om mee te knutselen. Lichamelijke oefening kwam eveneens op het lesprogramma te staan.
Op de filantropijnse scholen werden het paard, de bok en andere turntoestellen ontworpen,
die later tot de standaarduitrusting van elke school gingen behoren. De brochures werden
in vertaling ook in Nederland verspreid om leerlingen te werven. Hoeveel Nederlandse kin-
deren naar Duitse scholen zijn gegaan is moeilijk te achterhalen, maar het moderne onder-
wijs daar had zeker aantrekkingskracht.10 De Rotterdamse regentenzoontjes Dirk en Gijs-
bert Karel van Hogendorp werden rond de tijd dat Otto geboren werd naar Berlijn gezonden,
weliswaar voor een militaire opleiding, maar zij maakten er kennis met Emile en hadden con-
tact met filantropijnse pedagogen.11

Over de ideologie van de school van Salzmann in het dorpje Schnepfenthal weten we veel,
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omdat hij de oprichting aankondigde in een uitvoerige brochure uit 1785, die ook in het
Nederlands werd vertaald.12 Om te beginnen stelde hij vast dat men er sinds vijftien jaar van
doordrongen was geraakt dat veel ellende in de wereld veroorzaakt werd door een verkeerde
opvoeding. Net als alle andere filantropijnen was hij er zich sterk van bewust een vernieuwer
te zijn. Hij koos het dorp Schnepfenthal uit, omdat het, schreef hij, ‘niet zó dicht bij een stad
ligt, dat daarvan een slechte invloed uitgaat, maar wel voldoende nabij om omgang te hebben
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met rechtschapen, verlichte en gecultiveerde mensen’. De inhoud van het lesprogramma op
Schnepfenthal zou vooral praktijkgericht zijn. Het opdreunen van woordenlijsten, gramma-
ticaregels en de catechismus zou plaats maken voor bezoeken aan werkplaatsen om de
wereld van de ambachten te leren kennen. De pupillen zouden er de ambachtslieden vragen
kunnen stellen over hun vak en hun inkomsten. Aardrijkskunde en geschiedenis zouden tast-
baar worden gemaakt door dicht bij huis te beginnen. Salzmann stelde zich voor zijn pupil-
len regelmatig mee te nemen naar een nabijgelegen klooster om daar de grafstenen te bekij-
ken. De aanblik van oude graven en knekels zou vanzelf interessante vragen oproepen,
waarop de docent kon inspelen om historische kennis over te dragen.

Salzmann zou zijn leerlingen niet lastigvallen met Latijn, een taal die in zijn ogen nog
maar beperkt nut had. Hij wilde van zijn pupillen ‘daadwerkelijk handelende mensen’ ma-
ken. Voor hen was het belangrijker ‘te leren hoe ze de woestenij, die de wereld nu was, om
konden vormen tot een paradijs’. Zijn pedagogische systeem was bestemd voor jongens tus-
sen de tien en zestien jaar oud, de leeftijd van Otto in de jaren dat hij een dagboek bijhield.
De filantropijnen waren ervan overtuigd dat een betere opvoeding van toekomstige genera-
ties uiteindelijk zou resulteren in een betere wereld.

Centraal bij de filantropijnen stond de vorming van de driften en daartoe ontwikkelden zij
nieuwe methoden om die in kinderen bij te sturen. Een voorbeeld van hun methoden is te
vinden in Campes Kleine zielkunde voor kinderen, zoals in 1782 de titel van de Nederlandse ver-
taling luidde. In de inleiding legt Campe uit dat er verschillende manieren zijn om de emo-
ties van kinderen bij te sturen: de ‘woordelijke verklaring’, het werken met ‘zinlijke ver-
tegenwoordigingen’, zoals schilderijen en prenten, en het geven van ‘ware of verdichte
voorbeelden’. Maar, schrijft Campe, de beste manier van leren is door ondervinding.

Vervolgens beschrijft Campe een twaalftal gesprekken van een vader met zijn kinderen,
die de discussie opent met zinnen als: ‘Verheugt u, mijne kinderen! Heden zullen wij weder
iets zeer merkwaardigs aangaande onze ziel leren kennen.’ In een van de gesprekken mani-
puleert de vader de emoties van zijn kinderen door het voorlezen van een brief van hun ou-
dere broer die al geruime tijd op reis is. Eerst vertelt hij dat hun geliefde broer aankondigt
naar huis te zullen komen, vervolgens dat zijn komst nog vier weken wordt uitgesteld en
tenslotte dat het uitstel veroorzaakt is door ziekte. Daarna wijst hij zijn kinderen erop dat ze
inmiddels drie interessante emoties hebben ondergaan: blijdschap, hoop en droefheid. In
de laatste hoofdstukken gaat de vader uitvoerig in op het ongeluk van mensen die hun emo-
ties niet onder controle hebben, geesteszieken. De kinderen vinden dat de meest fascine-
rende sessie. Het laatste gesprek is het enige dat opent met een vraag van de kinderen: ‘Va-
der, zullen wij heden nog meer van zulk afschuwelijke zielskranken horen?’13

Dat beheersing, en niet de onderdrukking van driften centraal moest staan in de opvoe-
ding, vonden in die tijd ook veel Nederlandse pedagogen: ‘Dewijl het nu de driften zijn, die
ons geluk of ongeluk kunnen teweeg brengen, en zij met ons geboren worden, zo moeten
de driften het eerste zijn waarop een bestierder, in het opvoeden der kinderen te letten
heeft.’ Vanuit deze optiek keren ze zich tegen oudere schoolboekjes waarin oorlogsgruwe-
len breed werden uitgemeten. Zulke impressies zouden wreedheid en hardvochtigheid op-
wekken in het kind: ‘Men verberge voor hun al wat wreed is. Men leere hun voor bloed ijzen.
Geene vogelen, geene dieren moeten in hun nabijheid gedood worden.’ Aan de andere kant

Opvoeding en onderwijs in de late 18de eeuw 179

13 J.H. Campe, Kleine zielkunde voor kinderen (Amsterdam 1782) XIX, 172.



moesten zachtere gevoelens en medelijden van jongs af aan worden aangekweekt. Dat kon
gebeuren door kinderen mee te nemen naar arme mensen of ziekenhuizen, waardoor een
‘teder hart’ werd ontwikkeld.14 Bij deze nieuwe benadering werd ervan uitgegaan dat een
kind al vanaf de geboorte begiftigd was met individuele gevoelens en gaven, en dat reflec-
teerde de meer algemene opvatting over individualiteit en identiteit die in deze jaren post
vatte.15

Opvoeding in de praktijk
Uit het dagboek van Otto van Eck blijkt dat zijn ouders zelfbeheersing eveneens als basis
zagen voor een geslaagde opvoeding . Dat begreep hij zelf goed, zoals blijkt uit een aante-
kening van 11 juni 1791: ‘zeer mijn best gedaan om verstandig de uitwerkselen van drift en
onberadenheid voor te komen’. Hij probeerde die dag ‘gezeglijk, rechtvaardig, zacht, lief-
dadig, zedig, vreedzaam, erkentelijk en vriendelijk te zijn’. Maar dat lukte niet altijd. Ruim
een jaar later schrijft hij dat hij ruzie met zijn zusjes heeft gemaakt, maar: ‘Deze fout van al
te driftig te zijn, neem ik voor vanwegen dezelven kwade gevolgen, mij af te wennen.’ Op 5
juli 1795 bekent hij: ‘Hoe weinig ben ik meester van mijne driften en hoezeer doe ik dezelve
over mij heerschen, de haastigheid en onoplettendheid vooral waaruit mijne meeste fouten
ontstaan.’ Bij een andere gelegenheid in februari 1796 somde zijn moeder nog eens op wat
er bij hem aan schortte: ‘ongehoorzaam, tegensprekend, driftig, wraakzuchtig en onbe-
scheiden’. 

Om Otto’s driften en gevoelens bij te sturen zetten zijn ouders leerzame ervaringen in scè-
ne. Deze aanpak werd bijvoorbeeld beproefd, toen Otto zich tijdens een langdurige ziekte
overgaf aan zelfmedelijden. Zijn vader gaf Otto de opdracht om samen met de tuinman wat
geld te brengen aan een van zijn pachters. De ontmoeting met deze boer veroorzaakte de ge-
wenste schok: ‘Ik wist wel dat deze man nu al sederd twee jaar zieklijk was geweest, doch ech-
ter had ik niet gedacht hem zo erg te zullen vinden. Ik vond hem in ’t bed (dat hij den gantsen
dag niet uitkwam) uitgeteerd, zo bleek als de dood en bloedende uit de neus, ’twelk nu al vier
uren geduurd had en nog niet ophield. Toen bedacht ik eerst recht hoeveel stoffe tot dank-
zegging ik nog aan God had en hoe kwalijk ik enige tijd tevoren gedaan had, met mij over
mijn ongeluk te beklagen.’ In zijn dagboek voegde Otto ten overvloede toe dat hij te veel was
gepreoccupeerd met de ‘ongeneugten’ van zijn ziekte, zonder na te denken over ‘het goede,
’twelk mij mijne ziekte het zedelijke betreffende had aangebracht’. Verder had hij er niet bij
stilgestaan ‘dat er zovele mensen zijn, die nog veel meer te lijden hebben als ik’.16

Otto’s opvoeding, die grotendeels plaatsvond in de beslotenheid van het landgoed De
Ruit, was geïnspireerd door het filantropijnse gedachtegoed. De herkomst van Otto’s eigen
wijsheid dat men de opvoeding van kinderen moet ‘schikken naar hun aard’ is in dit verband
veelzeggend. Hij verwijst niet naar het werk van Rousseau, maar naar dat van Basedow. Hoe
verleidelijk het ook is Otto met zijn eigen moestuintje, timmerwerkplaatsje en geiten voor te
stellen als een vleesgeworden Robinson Crusoe – Rousseaus ideaal –, aangespoeld op het
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eiland De Ruit, waar hij geheel zelfvoorzienend, ongehinderd door boekenkennis en be-
schaving met het menselijk bestaan kan experimenteren – Otto’s dagboek laat een dergelijk
beeld niet toe. Het jongetje dat door zijn moeder regelmatig op zijn vingers wordt getikt om-
dat hij met modderschoenen naar binnen loopt, niet mag schaatsen, huisarrest krijgt nadat
hij over een hoog hek is geklommen en dat uit vrees voor een verkoudheid binnen moet blij-
ven nadat hij zich met zijn geit in het zweet heeft gelopen, vertoont in wezen weinig over-
eenkomst met Rousseau’s Emile, die volledig de vrije teugel kreeg. Otto’s bezigheden ko-
men heel wat beter overeen met die van de leerlingen op bijvoorbeeld Salzmanns
Philanthropinum, waar het leven volgens een strak dagregime was georganiseerd, waar be-
schaving en natuur zorgvuldig in het onderwijsprogramma waren opgenomen en gedo-
seerd werden toegediend. De natuur was hier teruggebracht tot een park bij de school, met
eigen tuintjes voor de leerlingen, die als keuterboertjes de opbrengst hiervan mochten ver-
kopen. Net als Otto kregen ook de leerlingen van dit Philanthropinum de mogelijkheid om
dieren te verzorgen en werd bij hen het lezen van boeken, mits verantwoord, aangemoedigd
en als vast onderdeel in het dagschema opgenomen. De harding en ontwikkeling van het li-
chaam werden gestimuleerd door gymnastiek, dansles en lange wandelingen. Realiteitszin,
ambachtelijkheid en geduld werden aangeleerd door middel van handvaardigheid: het
knopen van visnetten, speelgoed maken van papier, mandenvlechten, verven, het vervaardi-
gen van kasten en het timmeren, waartoe alle leerlingen op hun kamer over een eigen werk-
plaatsje beschikten. Waar de filantropijnen zelfs in de prospectussen voor hun instituten
weinig zicht geven op de daadwerkelijke praktijk, geeft Otto’s dagboek een heel wat leven-
diger beeld van de strijd tussen mens en materie. Otto knoopt, knipt, verft en timmert er in
zijn dagboek vrolijk op los. Evenals op filantropijnse scholen dienden deze bezigheden een
utilitair doel: Otto plakt dozen voor zijn moeder, herstelt boekbanden voor zijn vader,
knoopt netten om mee te vissen en timmert hokken voor zijn vele dieren.

Voorstel: Doelgericht onderwijs
Hoe de leerlingen op het Philanthropinum op de dwingende doelmatigheid reageerden, we-
ten we niet. Otto deed zijn klusjes meestal met genoegen, maar had soms de behoefte om
iets louter voor de lol te maken. Zo timmerde hij op eigen initiatief een molentje dat hij trots
aan zijn vader liet zien: ‘Hij vroeg mij waar het toch toe dienen moest en zeide deze Latijnse
spreuk: “nisi utile est quod facimus, stulta est gloria” (als wat wij doen niet nuttig is, is het
dwaas zich erop te beroemen), maar toen antwoordde ik dat ik het ook niet deed om roem
te behalen, maar voor mijn eigen vermaak.’17 Het verven van een bokkenwagentje bezorgde
Otto heel wat minder genoegen: ‘Na gegeten en gelezen te hebben volgends gewoonte, heb
ik den gehele middag doorgebracht met een wagen te verven; geen plaizierige bezigheid
waarlijk, maar alles moet geschieden.’18 Het arbeidzame getimmer dat in het dagboek steeds
weer opklinkt, tot in de laatste dagboekaantekening toe, wordt regelmatig onderbroken
door voldoening dat de betreffende klus is geklaard: ‘Na den eten heb ik mijn Latijnse the-
ma gemaakt en daarna mijn oude timmeragie weder onder handen genomen en het werk
vandaag gelukkig geheel afgemaakt.’19

De doelgerichtheid is ook wat Otto het meest tegenstaat in zijn verplichte danslessen. Hij
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schrijft op 24 januari 1794 onder leiding van de dansmeester met zijn zusjes te hebben ge-
danst ‘of liever passen gemaakt want de dansmeester zegt dat werkzamer als het dansen is
een goed postuur, waarin papa hem gelijk geeft, hoewel wij het misschien zo plaizierig niet
vinden.’ Pogingen van een aantal elkaar opvolgende dansmeesters om Otto’s houding en
danspassen bij te sturen leiden regelmatig tot hoogoplopende conflicten, en zijn moeder
verweet hem dat hij zich ‘niet betamelijk’ gedroeg.20

Tegelijkertijd moest de verlangde doelmatigheid van Otto’s lichamelijke activiteiten ook
weer niet doorslaan naar het andere uiterste, en resulteren in de wens om zelf in de toe-
komst een ambacht te gaan uitoefenen. Net als op het Philanthropinum, bezocht door eli-
te-kinderen die waren voorbestemd voor hoofd- en niet voor handenarbeid, was het ook bij
de Van Ecks niet de bedoeling dat Otto serieus het plan zou opvatten om zijn brood met tim-
meren te gaan verdienen. Otto is zich van dit precaire evenwicht zeer wel bewust wanneer
hij op zijn zestiende voorzichtig oppert zijn lesprogramma te mogen verrijken met profes-
sionele timmerlessen en daarbij kiest voor de volgende formulering: ‘Ik zoude, als papa er
genoegen mee neemt, wel een weinig willen leren timmeren in het klein, alleen voor lief-
hebberij.’21

Otto’s bezoeken aan werkplaatsen en fabrieken kunnen eveneens worden herleid tot
Rousseau en de filantropijnen, die hun pupillen meenamen naar de werkplaatsen van am-
bachtslieden. Otto werd nu eens meegenomen naar een glasblazerij, dan weer bezocht hij
een kogelgieterij. Tijdens een reisje in Gelderland in de zomer van 1793 ging Otto kijken hoe
een papiermolen werkte: ‘Na den eten zijn wij de papiermolen gaan zien, welke ik zeer
aardig vond.’22

Een ander type wandeling dat Otto samen met zijn vader ondernam, werd door De Per-
poncher aanbevolen in zijn Onderwijs voor kinderen. In navolging van Rousseau en de filan-
tropijnen drukte De Perponcher ouders en leermeesters op het hart zo vaak mogelijk ‘met
hunne kinderen en leerlingen, buiten, in ’t veld, te gaan wandelen; derzelver aandacht, op
de aldaar voorkomende dingen te vestigen, en uit die dingen aanleiding te neemen tot
onderricht. Dit zal het beste onderwijs van allen zijn; want dit is het Boek der Natuur.’ Ook
in Otto’s kinderliteratuur wemelt het van de strenge doch rechtvaardige vaders die hun kin-
deren tijdens lange wandelingen plechtig onderhouden over vraagstukken omtrent gods-
dienst, mens en maatschappij naar aanleiding van verschijnselen in het planten- en dieren-
rijk. Deze fictieve wandelende vaders en kinderen worden reëel in Otto’s dagboek waarin
regelmatig melding wordt gemaakt van wandelingen met zijn vader ter lering en vermaak.
In zijn beschrijving van zo’n wandeling op 28 september 1791 zien we in een notendop de
belangrijkste 18de-eeuwse opvoedingsidealen terug:

Vanmorgen ben ik met papa naar Den Haag gewandeld en heb veel plaisir gehad met de
natuur te beschouwen, dit kan ik (dunkt mij) wandelende veel beter doen als rijdende.
Ook heeft men somtijds dan nog eens een ontmoeting die men anders mist. Wij zagen
onder andere een vrouw welke met twee kinderen rijdende, het ene, het welk niet stil
wilde zijn (en misschien nog geen jaar oud was) sloeg. Daardoor werd het kind driftig
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en schreide de gehele weg over, en zo de vrouw het zachtzinnig behandeld had, zoude
het stil en gehoorzaam geweest zijn. Dit geval bracht ons in een gesprek over het geluk
der kinderen als zij verstandige ouders hebben, die hen leiden zoals God alle menschen
leidt.

Het thema van deze wandeling was niet in scène gezet, maar de toevallige ontmoeting was
wel heel leerzaam. Otto kon er naar aanleiding van dit incident op gewezen worden hoe
zachtzinnig hij zelf werd opgevoed. Dat wil niet zeggen dat hij nooit gestraft werd. Uit zijn
dagboek blijkt dat zijn ouders zich verdiept hebben in het soms verhitte debat over straffen
en belonen dat in deze tijd onder pedagogen werd gevoerd. Er verscheen zelfs een afzon-
derlijk boek van Campe over het onderwerp. Dat de kwestie de gemoederen ook in Neder-
land bezighield, blijkt uit een prijsvraag die in 1792 werd uitgeschreven over de vraag wat de
beste theorie van straffen en belonen in de scholen was.23

Huisonderwijs
Hoewel Otto eerst in Den Haag op school zat – we weten niet welke – besloten zijn ouders
dat hij vanaf zijn tiende jaar privé-onderwijs zou krijgen van leraren die aan huis kwamen of
die door Otto bij hen thuis bezocht werd. In zijn dagboek passeert dan ook een stoet van le-
raren de revue, die Otto op een universitaire studie moesten voorbereiden. Zijn ouders ko-
zen hiervoor niet de eerste de besten, wat alweer aantoont hoe serieus ze de opvoeding van
hun zoon namen. Otto kreeg les in wis- en natuurkunde van Abraham van Bemmelen, lec-
tor aan de Fundatie van Renswoude. Van Bemmelen publiceerde boeken over waterbouw-
kunde, algebra en natuurkunde. Een andere leraar, G.C.C. Vatebender, was voormalig rec-
tor van de Latijnse school in Gouda. Lambert van Eck had hem leren kennen toen ze na de
Bataafse revolutie beiden tot representant in de Nationale Vergadering waren gekozen. Al
vóór de Bataafse Revolutie had Vatebender over onderwijshervorming geschreven.24 Hij wil-
de een ‘nationale opvoeding’, goed onderwijs voor iedereen, waardoor ook getalenteerde
kinderen uit de lagere standen voortaan de mogelijkheid zouden krijgen op de sociale lad-
der te stijgen.25 Vatebender werd als representant lid van de commissie die de Nationale Ver-
gadering had ingesteld om het onderwijs te hervormen, maar een meerderheid hield zijn
ideeën voor ‘ijdele dromen van een onbereikbaare en hersenschimmige volmaaktheid’.26 Hij
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de invloed van een onderwijsrapport over onderwijsverbetering en -vernieuwing op de onderwijswetgeving na 1801 (Den Bosch 1971).



schreef tevens over tal van andere onderwerpen, en maakte later carrière in het landsbe-
stuur.27

Toen hij iets ouder was, kreeg Otto les van de wis- en natuurkundige Jacob Florijn, een
autoriteit op zijn vakgebied en auteur van een aantal handboeken over waterbouwkunde en
over de zeevaart. Gezien Otto’s beschrijving van Florijns eerste les was deze leermeester van
plan zijn pupil stevig aan te pakken: ‘Weer een nieuwe meester in de mathesis gekregen, met
naam Florijn, bij welke ik viermaal ’s weeks een uur les ga nemen en die mij, zover ik er in
deze eerste lessen van kan oordelen, zeer wel bevalt, maar zeer stipt is op al hetgeen er voor
of onder hem gedaan wordt, dus oppassen is en zal de boodschap zijn.’

Regelmatig beschrijft Otto de inhoud van zijn lessen, bijvoorbeeld op 26 november 1795, na
een bezoek aan zijn niet nader geïdentificeerde meester Welding: ‘Wij hebben beginsels der
taal en sterrekunde bij de hand genomen, ’twelk ik vinde hij zeer begrijpelijk instrueert. Hij
heeft mij wat gegeven aangaande de taalkunde, om thuis te doen.’ Bij hem leerde Otto tevens
de Engelse taal: ‘De les bij Welding is doorgebracht met een beschouwing der voornaamste
zeeën, meren, rivieren en landkapen, straten, bergen enzovoort in Europa, en daarna nog wat
aan de sterrekunde, welke ik in het Engelsch behandel, vooreerst omdat er uitmuntende wer-
ken van dien aard in ’t Engelsch geschreven zijn en ten tweede om mij in die taal meer te oefe-
nen.’ Engels stond toen nog alleen bij de culturele voorhoede op het lesprogramma.28

Otto’s Engelse lessen getuigen van de moderne culturele oriëntatie van zijn ouders. Mis-
schien gaven zijn ouders de voorkeur aan huisleraren omdat hun zoon vaak ziek was. Maar
het gaf hun tevens de mogelijkheid om hun zoon vakken te laten onderwijzen die nog niet op
het gewone lesprogramma stonden, zoals Duits, Engels en aardrijkskunde. Meestal kreeg
Otto zijn lessen bij Welding thuis, maar wanneer hij ziek was, kwam de leraar naar zijn pu-
pil, wat Otto overigens minder prettig vond. Op 14 december 1795 schreef hij: ‘Vandaag ben
ik, daar het nogal goed weder was en ik steeds toeneem in gezondheid, weer bij Welding aan
huis geweest, ’twelk ik verre prefereer boven dat hij mij aan huis komt lesgeven.’ 

Otto’s vriendje Ceesje Reepmaker stond onder de hoede van zijn gouverneur Pahud. We
weten dat dankzij Otto’s notitie van zijn bezoek aan een boekveiling in gezelschap van Cees-
je en diens gouverneur, die de kinderen op sleeptouw had genomen. Rousseau had onder-
wijs door inwonende huisleraren afgekeurd en sindsdien was het minder gebruikelijk ge-
worden. Otto had dan ook geen gouverneur, maar wel vangen we in zijn dagboek soms een
glimp op van de naamloze juffrouw die zijn zusjes onder haar hoede had. Later noemt hij de
uit Engeland afkomstige Anna Maria Evans, een kostschoolhoudster in Delft, bij wie Otto’s
zusjes toen ze ouder waren dagonderwijs volgden.29 Over deze kostschool is bekend dat er
ook Engels werd gedoceerd. Over de kennis die zijn zusjes hier of thuis opdeden, geeft Ot-
to’s dagboek enige informatie. Ze luisterden mee wanneer er werd voorgelezen uit de leer-
boeken van Pluche en Martinet.30 Eens drong zijn vader er bij Otto op aan dat hij zijn zusjes
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ging helpen met hun Frans. We weten dat meisjesonderwijs in pedagogische verhandelin-
gen uit die tijd geleidelijk meer aandacht kreeg en dat Otto’s ouders voor dergelijke advie-
zen een open oor hadden, waardoor het vermoeden gerechtvaardigd is dat ook de opleiding
van Otto’s zusjes met zorg werd uitgestippeld.31

Over de culturele vaardigheden die hun werden bijgebracht hebben we meer informatie
omdat Otto hierin participeerde. Otto kreeg, samen met zijn zusjes, les van de oude Nico-
laas Gauthier, die dansmeester aan het stadhouderlijk hof was geweest. Hij was een man van
de oude stempel. Volgens Antje van Hogendorp, zuster van de eerder genoemde broers,
werden er op hofbals onder zijn leiding ‘lelijke figuren’ gedanst, die vreselijk ouderwets wa-
ren.32 Otto onthield zich, in zijn dagboek althans, van kritiek, maar echt enthousiast was hij
niet: ‘Mama zegt dat zij niet te zeer content is over mijn dansen en dat als het niet beter gaat,
ik het zelfs zal moeten betalen.’33 Nadat Gauthier was vertrokken, werd zijn plaats ingeno-
men door een Delftse herbergier. Ook diens lessen werden niet altijd als ‘zo plaisierig’ er-
varen, vooral omdat de nadruk meer lag op het krijgen van een ‘goed postuur’ dan op het
dansen zelf. Otto kreeg het met deze dansmeester aan de stok: ‘Mama zegt dat ik toen, hoe-
wel ik goed danste, het evenwel niet te best gemaakt heb door mij niet betamelijk jegens
meester Demny te gedragen toen hij mij een kwade gewoonte wilde afleren.’ Demny – Pier-
re Demmerrie – nam een maand later ontslag, waarna een nieuwe meester aantrad wiens
naam niet wordt genoemd. De vasthoudendheid van Otto’s ouders om steeds weer nieuwe
dansleraren te rekruteren, maakt duidelijk hoeveel waarde ze hechtten aan het aanleren van
deze vaardigheid. Het dansen vervulde dan ook een belangrijke sociale functie, onder ande-
re omdat het kinderen de gelegenheid bood om contact te leggen met de zonen en dochters
van families uit dezelfde kring.

Op 29 januari 1793 kreeg Otto zijn eerste pianoles van de niet nader geïdentificeerde
meester Harris: ‘Dit stond mij gantsch niet aan. Ik heb het alleen uit gehoorzaamheid en om
papa genoegen te geven gedaan.’ Dit leidde er in ieder geval toe dat Otto hierna bij machte
was om af en toe psalmen op het klavier te spelen: ‘Na den eten met mama wat psalmen op
het clavier gespeeld en erbij gezongen.’ Omdat meester Harris en Otto elkaar niet lagen,
zocht zijn vader al spoedig een andere leraar, die hij vond in vader en zoon Berghuis, de
stadsbeiaardiers van Delft. De Engelse muziekhistoricus Charles Burney, zelf een niet on-
verdienstelijke organist en componist, prees in het verslag van zijn studiereis door Europa
de oude Johannes Berghuis als ‘the best performer I met with in Holland, particularly on the
carillons, which he plays with astonishing dexterity’.34 Ook zoon Frederik was een virtuoos.
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We weten wat ze speelden, want de muziekboekjes waarin vader en zoon Berghuis opte-
kenden welke melodieën zij vanaf de toren van de Nieuwe Kerk lieten klinken, zijn bewaard
gebleven.35 Berghuis gaf ook les aan de zusjes, zoals blijkt uit een aantekening van Otto:
‘Deze namiddag is voor ’t eerst meester Berghuis hier geweest om mijne zusjes ook lesse te
geven.’ 

Vanaf 16 september 1793 werd Otto’s culturele programma aangevuld met tekenlessen
van Isaac van Haastert. Hij volgde deze lessen drie keer in de week, waarvoor de nodige voor-
bereiding werd gevraagd. Volgens Otto was dat een dermate tijdrovende aangelegenheid dat
zijn overige huiswerk hierdoor regelmatig in de knel kwam: ‘Evenwel heb ik doordien ik wat
veel om te tekenen had niet alles geheel af kunnen doen.’ Deze werkstukken zijn niet be-
waard gebleven, wel een mooie tekening van Otto’s zusje Cootje van het Gelderse landgoed
Mariëndaal; vermoedelijk had ook zij les van Van Haastert. Hun docent zelf maakte schilde-
rijen, tekeningen, etsen en boekillustraties, ook in kinderboeken.36 Verder maakte hij een
reeks opticaprenten met stadsgezichten van Delft. Daarnaast was deze veelzijdige kunste-
naar actief als schrijver. Hij publiceerde onder andere gedichten en essays over godsdienst,
politiek en wetenschap. Hij speelde een grote rol in het genootschapsleven en was medeop-
richter van het voortuitstrevende godsdienstige genootschap Christo Sacrum, dat een
christendom voorstond dat oecomenisch avant-la-lettre was.37

Slotbeschouwing
Via deze leraar komen we ook weer terug bij de impuls achter Otto’s dagboekschrijven. Van
Haastert vertaalde het werk van Lavater over gelaatkunde, een beschouwing van de mens die
voortkwam uit het aloude devies “ken u zelf”.38 Het begrip zelfkennis had rond 1780 een
nieuwe lading gekregen.39 Mensenkennis en in het bijzonder zelfkennis was tevens het uit-
gangspunt van de nieuwe, filantropijnse pedagogie. Opvoeders en onderwijzers moesten
alvorens zij hun pupillen tot zelfkennis konden brengen eerst in zichzelf het hiertoe beno-
digde instrumentarium ontwikkelen. Het vermogen tot zelfreflectie en introspectie van op-
voeders zou de objectiviteit van hun oordeel over leerlingen en het vermogen zich in hen te
verplaatsen ten goede komen. Deze vaardigheid zou opvoeders er bovendien toe aanzetten
de oorzaak van de bij hun pupillen gesignaleerde gebreken in de eerste plaats bij zichzelf te
zoeken. Salzmanns ‘formulier van enigheid’ om te mogen toetreden tot het gilde van op-
voeders bevat daarom slechts één regel: ‘De opvoeder moet den grond of de oorzaak van alle
de gebreken en ondeugden zijner voedsterlingen, in zichzelven zoeken.’ Het dagboek was
daarbij een essentieel hulpmiddel. In de 19de en 20ste eeuw waren er meer en meer kinde-
ren die al dan niet uit vrije wil een dagboek bijhielden, maar dat ze bewaard werden bleef uit-
zonderlijk. Des te unieker is het dat we dankzij het dagboek van Otto van Eck te weten kun-
nen komen wat een model-opvoeding in de late 18de eeuw inhield.

De nieuwe vorm en inhoud van de opvoeding en het onderwijs van Otto van Eck waren een
voorafschaduwing van de praktijk van de 19de eeuw en werken door tot op de dag van van-
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daag. Zijn opvoeding was niet zozeer gericht op uiterlijkheden, maar op het intomen van
‘passies’ en de ontwikkeling van een zelfstandig geweten. Het dagboek werd hier voor het
eerst ingezet als middel om dit doel te bereiken, later zou het een standaardonderdeel wor-
den van de pedagogie, zowel thuis als op school. Otto werd nooit geslagen, hoewel dat toen
een geaccepteerde vorm van bestraffing was. In plaats daarvan werden hem genoegens ont-
houden of moest hij vroeger naar bed. Vooral lieten zijn ouders hem door het minder tonen
van hun liefde merken dat hij zijn gedrag moest verbeteren, wat in de latere pedagogie een
standaard advies inzake straf werd. Otto’s onderwijsprogramma is evenzeer van moderne
snit. Hij leert vakken die pas decennia later op school werden ingevoerd, zoals aardrijks-
kunde en geschiedenis, en hij heeft een eigen tuintje, een schooltuin avant-la-lettre. De di-
verse vakken worden gegeven volgens een strak schema, voorloper van het moderne school-
rooster, en huiswerk is al een essentieel onderdeel van het onderwijs. Otto kreeg wel
privéles, zoals dat in de Hollandse elite gebruikelijk was, maar was dat vermoedelijk alleen
omdat zijn ouders geen keuze hadden: moderne scholen die aan hun eisen voldeden, wer-
den in Holland pas veel later opgericht.
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Onderwijshervorming in de Franse Tijd: 
Van den Endes plannen voor de middelbare school (1811-1813)1

In tegenstelling tot Frankrijk, waar de revolutionairen het voortgezet en hoger onderwijs grondig her-
vormden maar het lager onderwijs niet op orde wisten te brengen, werd in de Bataafse Republiek juist
het lager onderwijs op voorbeeldige wijze gereorganiseerd. Het voortgezet en hoger onderwijs bleef daar
in een impasse. De drijvende kracht achter de lager onderwijswet van 1806, inspecteur-generaal Adri-
aan van den Ende, had echter ook grote plannen voor het voortgezet onderwijs. Door de Latijnse en
Franse scholen samen te voegen, de instellingen onder beheer van de overheid te brengen en ze beter te
spreiden moest een nieuw, gemoderniseerd middelbaar onderwijs ontstaan dat niet meer alleen voorbe-
reidde op de universiteit maar een eigen betekenis had voor een grotere groep leerlingen. Dankzij zijn
persoonlijke ervaring en het krediet dat de hoge ambtenaar Van den Ende bij de Franse overheid had,
kreeg hij tijdens het keizerrijk de gelegenheid een voorstel voor een grondige reorganisatie uit te werken.
Dit artikel beschrijft de achtergronden, wording en inhoud van dat voorstel en gaat tot slot in op de re-
denen van de mislukking van het plan.

Een modelambtenaar: Adriaan van den Ende
De bestuurlijke hervormingen van de Franse Tijd waren niet alleen een dictaat van de bezet-
tende macht. Ze konden rekenen op de enthousiaste medewerking van een deel van de
Nederlandse bestuurders en ambtenaren zelf. Dezen vormden het leeuwendeel van het
ambtenarencorps uit de tijd van het koninkrijk Holland (1806-10) en het Napoleontische
keizerrijk (1810-13). Men heeft voor hen wel het woord ‘collaborateurs’ gebruikt. Dat is ech-
ter een Oranjegekleurd anachronisme, opgeplakt vanuit de zekerheden van het negentien-
de-eeuwse nationalisme. Het doet ook fundamenteel tekort aan de mentale instelling van de
ambtenaren van de Bataafse Republiek, die juist uit loyaliteit aan hun eigen land de achter-
eenvolgende regimes accepteerden en met de Franse helper en bondgenoot, later overheer-
ser, samenwerkten – maar het is waar dat de grens met collaboratie dan soms moeilijk te
trekken is. Hoe dan ook, als instrument van de maakbare samenleving zat het onderwijs in
de lift. Het hoeft niet te verbazen dat juist op dit gebied veel pogingen tot vernieuwing wer-
den uitgedokterd. 

Een van de centrale, en ook meest vernieuwingsgezinde ambtenaren was de inspecteur-
generaal van het onderwijs Adriaan van den Ende.2 Hij was het prototype van het nieuwe
soort ambtenaar dat in Nederland ontstond in de fase van bestuurlijke en institutionele mo-
dernisering ten gevolge van de vernieuwingsimpuls die van de revolutie uitging. Adriaan

Willem Frijhoff

1 Dit artikel vormt een verkorte en herwerkte versie van ‘La réforme de l’enseignement secondaire dans les départements
hollandais’, in: J.-O. Boudon (red.), Napoléon et les lycées. Enseignement et société en Europe au début du XIXe siècle (z.p.
[Parijs/Boulogne-Billancourt] 2004) 165-193, waar men ook de Franse tekst van de citaten kan vinden. Het bouwt voort
op een eerdere studie in dit tijdschrift : W. Frijhoff, ‘Crisis of modernisering? Hypothesen over de ontwikkeling van het
voortgezet en hoger onderwijs in Holland in de achttiende eeuw’, in: Holland. Regionaal-historisch tijdschrift, 17 (1985), 37-
56.

2 P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, I (Leyde 1911 [reprint Amsterdam 1974])
817-818; W. Frijhoff, ‘Van den Ende, Adriaan (1768-1846)’, in: G. Caplat (red.), Les inspecteurs généraux de l’Instruction publi-
que. Dictionnaire biographique 1802-1914 (Parijs 1986) 630-631; P.Th.F.M. Boekholt, Een onderwijsrapport uit 1808. Verslag van
een reis van onderwijsinspecteur Van den Ende via Noord- en Oost-Nederland naar Oost-Friesland (Groningen 1986). 



werd op 11 oktober 1768 uit gereformeerde ouders in de brede middenstand van Delft gebo-
ren. Na de Latijnse school te Delft, privaatonderricht onder zijn neef Abraham Ledeboer,
predikant te Haastrecht, en theologiestudie in Leiden en Utrecht, werd hij in 1792 propo-
nent, en vervolgens predikant in het Gelderse Rozendaal. Vanwege de Pruisische, later
Franse troepenbewegingen in 1794-95, trok hij samen met de heer van Rozendaal tijdelijk
naar Oost-Friesland, waar hij zich al voor de problemen van aanbod en spreiding van het
onderwijs begon te interesseren. Na de Omwenteling werd hij predikant te Voorschoten.
Toen hij zijn functie in 1798 wegens een longaandoening moest neerleggen vestigde hij zich
als vertaler Engels en huisonderwijzer in Delft, daarna in Haarlem. 

In 1802 werd hij in Haarlem tot scholarch benoemd en kreeg hij de gelegenheid de La-
tijnse school daar te moderniseren.3 Overtuigd van het cruciale belang van de moderne ta-
len, de geschiedenis en de wiskunde, greep hij in 1803 een vacature aan om een nieuwe con-
rector te laten benoemen die niet alleen antieke maar ook moderne geschiedenis en
aardrijkskunde zou onderwijzen. Onder de schijn van continuïteit werd zo een bres in het
bolwerk der klassieken geslagen. Vervolgens legde de Haarlemse raad in 1807 een verbin-
ding tussen het onderwijs van de Latijnse school en de nieuwe Franse kostschool, in de vorm
van het Instituut der Fraaie Wetenschappen, waar Frans de voertaal werd en de latinisten
ook in de moderne vakken werden onderricht. Er bleven formeel dus twee curricula bestaan,
klassiek en modern, maar ze werden in een soort personele unie aan de leerlingen onder-
wezen. Haarlem werd op die manier de eerste stad in Holland die een praktische remedie
vond voor de gebreken van het heersende onderwijsstelsel.

Toen zijn gezondheid herstelde kreeg Van den Ende in 1800 de functie van amanuensis van
de Agent (minister) van Nationale Opvoeding Jan Hendrik van der Palm. Hem werd opge-
dragen voorstellen voor een hervorming van het onderwijsstelsel te formuleren en zo werd
hij een van de auteurs van de schoolwetten van 1801, 1803 en 1806.4 Al in 1803 publiceerde
hij een omvangrijk handboek voor onderwijzers dat de beginselen van het openbaar onder-
wijs uiteenzette en tevens allerlei aspecten van het schoolstelsel behandelde: de onderwij-
zers, het curriculum, de schoolboeken, de onderwijsmethode, het schoolreglement, het ge-
bouw, de gezondheid van de leerlingen, de verantwoordelijkheid en medewerking van de
ouders, en het schooltoezicht.5 In 1805 werd hij commissaris voor de zaken van het lager
schoolwezen en onderwijs binnen het Bataafsch Gemeenebest, en in 1808, onder het ko-
ninkrijk Holland, inspecteur van het lager onderwijs, waaraan in 1809 de Latijnse scholen
werden toegevoegd. Tegelijkertijd kreeg hij de titel van inspecteur-generaal van het lager
onderwijs. Een snelle en goed gefocuste carrière, die laat zien dat Van den Ende zijn func-
ties naar genoegen en efficiënt vervulde. En ongetwijfeld ook tot zijn eigen genoegen, want
hoewel hij in 1808 als ‘lector philosophiae’ van Teyler’s Stichting een eredoctoraat in de let-
teren en wijsbegeerte van de Harderwijkse academie aanvaardde (hij was overigens niet zelf
bij de uitreiking aanwezig), had hij in 1804 het aanbod voor een leerstoel in Groningen af-
gewezen. Tegenover zijn meer inhoudelijk georiënteerde superieuren, de Agenten van Na-
tionale Opvoeding Theodorus van Kooten (in functie 1798-1799) en J.H. van der Palm (1799-
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5 A. van den Ende, Handboek voor de onderwijzers op de openbare lagere scholen binnen het Bataafsche Gemeenebest (Amsterdam 1803).



1806) of de directeur-generaal van Kunsten en Wetenschappen Johan Meerman (1806-1810),
heeft Van den Ende vooral de technische benadering van het onderwijs in het leven geroe-
pen, door de systematische inspectie, de studie van de verhouding tussen vraag en aanbod
en tussen kosten en baten, en vooral het ontwerp van een landelijke organisatie met een ade-
quate verdeling van middelen, een herziening van de programma’s, een duidelijke typologie
van de instellingen en een rationele spreiding daarvan over het land.

Toen in juli 1810 de Hollandse departementen bij het Franse keizerrijk werden gean-
nexeerd, behielden de belangrijkste ambtenaren hun baan. Na de reorganisatie van het
openbaar onderwijs in de Hollandse departementen bij keizerlijk decreet van 22 oktober
1811 werd Van den Ende door de grootmeester van de keizerlijke universiteit Louis de Fon-
tanes (1761-1821) bij besluit van 30 april 1812 tot inspecteur generaal van de keizerlijke uni-
versiteit voor het lager en Latijnse onderwijs in de Hollandse departementen benoemd. In
feite werd hij daarmee een soort staatssecretaris die rechtstreeks onder minister Fontanes in
Parijs ressorteerde. Tussen 1811 en 1813 redigeerde hij met veel methode en precisie enkele
omvangrijke rapporten over de staat van de lagere en middelbare scholen. Ze zijn nog steeds
een belangrijke bron van informatie, eigenlijk de eerste statistische bron over het onderwijs
in Nederland die in onze ogen voldoende kwaliteit heeft. Van den Ende trof voorbereidingen
voor een hervorming van het middelbaar onderwijs en gaf uitvoering aan de in 1811 besloten
hervorming van het hoger onderwijs waarbij alle universiteiten en illustre scholen werden
opgeheven en vervangen door een Frans systeem van académies, universités en lycées. 

Toen het Franse bewind eind 1813 schipbreuk had geleden, werd Van den Ende door de
nieuwe monarchie wel gehandhaafd, maar in een wat minder prominente functie. Hij had
zich immers met overtuiging in dienst van de achtereenvolgende Franse autoriteiten gesteld
en zijn krediet had ook geleden onder de als excessief beschouwde hervorming (in feite een
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Afb. 1. Familie Van den Ende met Adriaan van den Ende staand achter de tafel. Iconografisch
Bureau / RKD, ’s-Gravenhage.



kaalslag) van het hoger onderwijs. Hij kreeg dan ook slechts de titel van commissaris van de
zaken betreffende het openbaar onderwijs, waaraan in 1814 het lager en middelbare onder-
wijs werden toegevoegd. In 1817 werd hem de functie van hoofdinspecteur verleend. In 1833
ging hij met pensioen, waarna hij nog een goed gedocumenteerde geschiedenis van de ont-
wikkeling van de schoolwetgeving in Nederland redigeerde, die hij net voor zijn dood op 18
juni 1846 voltooide. Die historische schets belichtte in het bijzonder zijn eigen rol bij de in-
voering van de Bataafse schoolwetten.6

Van den Ende en de onderwijswetgeving
Door zijn functies en zijn persoonlijkheid was Van den Ende namelijk de stuwende kracht
geworden achter de grote schoolwet van 3 april 1806, die de spil moest worden van het
onderwijsstelsel van de Bataafse Republiek. Zij werd net voor de oprichting van het konink-
rijk Holland en de komst van koning Lodewijk aangenomen. Deze goed doordachte wet, die
buitenlandse bezoekers in extase placht te brengen, bleef de basis van het schoolsysteem tot
aan de onderwijshervorming van 1858. Die wet kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen want
het was vooral buitenlandse bezoekers duidelijk dat het schoolwezen in de Republiek, in
vergelijking met andere Europese landen, sinds eeuwen op een relatief hoog plan stond, van
een nauwkeurige gewestelijke en lokale wetgeving profiteerde en op een hoog niveau van
leescultuur steunde dat uiteraard in nauw verband stond met de communicatiecultuur die
een van de grondslagen van de welvaart van de Republiek was.7

Desondanks, of misschien wel juist door de veroudering van het systeem, viel er wel het
nodige te moderniseren, te corrigeren en te stroomlijnen, vooral in het perspectief van de
nationale eenwording. Onderwijshervormers zoals de leden van Maatschappij tot Nut van ’t
Algemeen, opgericht in 1784, verspreidden brochures, boekjes, handboeken en handlei-
dingen om de mentaliteit te veranderen, richtten instellingen voor volksopvoeding op, be-
vorderden de lerarenopleiding, en werkten toe naar een elementaire vorm van onderwijsin-
spectie waarvan de revolutionairen al spoedig konden profiteren.8 Van den Ende was de
juiste man om de nieuwe wet erdoor te jagen. Hij was een geleerde, verlichte en deskundige
workaholic, saai in de omgang en van een weinig innemend karakter, maar als ambtenaar
een soepele geest die vijanden wist te verzoenen. Nu eens sloot hij aan bij de progressieve-
lingen dan weer bij de reactionairen, al naar gelang de haalbaarheid het ingaf. Hoewel hij
niet gespeend was van ambities voor zichzelf, beheersten die zijn optreden niet. Integen-
deel, hij was uitermate loyaal en steeds bereid zich op te offeren voor de publieke zaak. De
nieuwe wet was zijn moment van glorie en hij bleef er heel zijn leven apetrots op. 

De wet van 1806, die voortbouwde op eerdere schoolwetten van 1801 en 1803, schiep een
nationaal onderwijsstelsel onder toezicht van de staat. De overheid moest elke schoolstich-
ting goedkeuren. De wet bracht orde aan in de wirwar van schooltypen, schreef een unifica-
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6 A. van den Ende, Geschiedkundige schets van Neêrlands schoolwetgeving, met aanteekeningen en bijlagen (Deventer 1846). In dit
werk, dat na zijn dood werd gepubliceerd, is een zeer uitvoerige, maar instructieve necrologie (93 blz.) door twee vrien-
den, de predikanten J. Clarisse en J. Teissèdre l’Ange, opgenomen.

7 Zie voor de alfabetiseringscijfers en de schooldichtheid op basis van Van den Endes rapporten: W. Frijhoff, ‘Van onder-
wijs naar opvoedend onderwijs. Ontwikkelingslijnen van opvoeding en onderwijs in Noord-Nederland in de achttiende
eeuw’, in: Werkgroep Achttiende Eeuw, Onderwijs en opvoeding in de achttiende eeuw (Jaar?) 3-39. Voor een algemeen beeld van
het onderwijssysteem: J. Kloek en W. Mijnhardt, 1800: Blauwdrukken voor een samenleving (Den Haag 2001), 267-290.

8 N.L. Dodde, Het rijksschooltoezicht in de Bataafse Republiek. Een onderzoek naar het denken en doen van de eerste schoolopzieners in de de-
partementen van de Amstel, de Delf en Texel en van het departement Holland tijdens de schoolwetten van 1801 en 1803 (Groningen 1968).



tie van de handboeken en onderwijsmethoden voor, en voerde het beginsel van de leerplicht
in.9 Bovendien werd de opleiding van onderwijzers ter hand genomen, werd hun salaris ge-
regeld en werd een efficiënte schoolinspectie ingesteld. De belangrijkste vernieuwing was
wel dat het leerstellig (in feite gereformeerd) onderwijs aan de openbare scholen definitief
vervangen werd door opvoeding tot de ‘maatschappelijke en christelijke deugden’ zoals die
in de bijbel werden onderwezen, zonder leerstellige interpretatie daarvan. Het succes van de
schoolwet van 1806, die in het keizerlijk hervormingsdecreet van 22 oktober 1811 uitdruk-
kelijk werd gehandhaafd, contrasteerde scherp met de mislukking van de reeks schoolher-
vormingen door het revolutionair bewind in Frankrijk zelf. Dat succes was uiteraard mede
te danken aan het belang dat de overheden in de Republiek, in tegenstelling tot die van
Frankrijk, al eeuwen lang aan het beginsel van goed basisonderwijs hechtten, hoe verschil-
lend men intussen ook over de inhoud en opzet daarvan mocht zijn gaan denken. 

Het lijkt wat paradoxaal dat juist het lager onderwijs Nederlands reputatie als onderwijs-
land ging vestigen. In de oude Republiek waren het immers de universiteiten die internatio-
naal aan de top stonden. De naijling van hun roem horen we nog in het gevleugelde woord
van Diderot die de intussen al wat versukkelde Leidse universiteit in zijn Encyclopédie nog ‘de
beste van Europa’ noemde.10 Hoe anders stond het middelbaar onderwijs er intussen voor!
Het hoge peil, het open curriculum en de brede spreiding van de Latijnse scholen, de offi-
ciële instellingen van voortgezet onderwijs in de steden, hadden in de zeventiende eeuw de
basis gelegd voor de bloei van de universiteiten en illustre scholen. Maar de maatschappe-
lijke ontwikkeling had niet stil gestaan. In de achttiende eeuw bleek een uitsluitend klassie-
ke opleiding, bestemd voor een krimpende culturele elite, te smal voor de behoeften van de
samenleving.11 Moderne talen, geschiedenis en aardrijkskunde van na de Oudheid, natuur-
wetenschappen en andere praktische vakken kwamen de Latijnse school niet binnen. Daar-
voor moest men op de (gewoonlijk particuliere) Franse school zijn, waar echter weer geen
Latijn en Grieks mocht worden gedoceerd. Hoogstens verdienden Latijnse leraren een cen-
tje bij door hun (kost)leerlingen na schooltijd wat moderne vakken bij te spijkeren. De eni-
ge functie van de Latijnse scholen was eigenlijk nog die van een vooropleiding voor de uni-
versiteit, en zelfs die vervulden ze slecht, getuige de vele professorale klachten over het
niveau van het Latijn onder hun studenten. Het Aperçu sur la Hollande, de statistieke beschrij-
ving van de Nederlandse gewesten die in 1811-1813 door de intendant François-Jean-Bap-
tiste baron d’Alphonse (1756-1821) voor de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd
opgemaakt, kwam in het hoofdstuk over het onderwijs, ongetwijfeld door Van den Ende ge-
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9 Teksten in: I. van Hoorn, De Nederlandse schoolwetgeving voor het lager onderwijs, 1796-1907 (Groningen 1907). Voorts A.M.
van der Giezen, De eerste fase van de schoolstrijd in Nederland (1795-1806) (Assen 1937), vooral 93-99, vol lof over Van den
Ende; P.Th.F.M. Boekholt, Het lager onderwijs in Gelderland 1795-1858 (Zutphen 1978) 80-118; S. Schama, Patriots and libera-
tors. Revolution in the Netherlands 1780-1813 (New York 1977) 530-541; J. Lenders, De burger en de volksschool. Culturele en men-
tale achtergronden van een onderwijshervorming (Nijmegen 1988); N.L. Dodde en J.H.G. Lenders, ‘Reform, Reorganisation
und Stagnation. Der Schulunterricht in den Niederlanden und Belgien 1750-1825’, in: W. Schmale en N.L. Dodde (hrsg.),
Revolution des Wissens? Europa und seine Schulen im Zeitalter der Aufklärung (1750-1825) (Bochum 1991) 137-178; alsmede de bij-
dragen in P. Boekholt (red.), ‘Tweehonderd jaar onderwijs en de zorg van de Staat’, in: Jaarboek voor de geschiedenis van op-
voeding en onderwijs (Assen 2002).

10 W. Frijhoff, ‘Pesanteur ou renouveau? Les universités des Provinces-Unies et leur recrutement au XVIIIe siècle’, in: F. Ca-
dilhon et al. (red.), Universités et institutions universitaires européennes au XVIIIe siècle. Entre modernisation et tradition (Talence
1999) 211-231. Zie verder W. Otterspeer, Groepsportret met Dame. II: De vesting van de macht. De Leidse universiteit 1673-1775
(Amsterdam 2002).
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redigeerd, dan ook tot een vernietigend oordeel: ‘Bijna overal ontbreekt het de Latijnse
scholen aan nut, aan goede naam en aan levensvatbaarheid’.12

Dat strenge oordeel was zeker niet onrechtvaardig. Al decennia lang werd geklaagd over
het loze formalisme van de Latijnse scholen. De Verlichtingshervormers hadden er hun stok-
paardje van gemaakt.13 Zowel in zijn kritiek als in zijn hervormingsijver had Van den Ende dan
ook zijn voorgangers. Tiberius Hemsterhuis (1685-1766), van 1704 tot 1765 hoogleraar
Grieks achtereenvolgens in Amsterdam, Franeker en Leiden, had bijvoorbeeld gepleit voor
een ruimere visie op de klassieke talen, vanuit de antieke beschaving gedacht en met meer
oog voor de vorming van de leerling tot het burgerschap.14 Vervolgens waren verschillende
hervormingsplannen opgesteld, soms onder impuls van de geleerde genootschappen. De
meest interessante waren dat van kolonel Jan Willem Schomaker (1727-1789) die in 1786
voorstelde om militair en burgerlijk onderwijs in één grote school voor de morele en politie-
ke vorming van de burger samen te brengen, en het plan van de Goudse rector Gerrit Vate-
bender (1759-1822), die in 1792 een zeer gedetailleerd voorstel voor een nationaal instituut
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Afb. 2. Prijsuitreiking van de Latijnse school te ’s-Gravenhage, in de Engelse kerk aan het Noord-
einde, 1792. Ingekleurde ets door Maria Margaretha La Fargue, 21x31 cm. Haags Gemeentearchief.



met een compleet gemoderniseerd curriculum schreef.15 Tot realisatie was het echter niet ge-
komen. Het bleef bij losse, lokale en gewoonlijk private initiatieven voor actualisering van het
curriculum of een min of meer nauwe koppeling van klassieke en moderne vakken. Als effi-
ciënt en competent ambtenaar op de juiste plaats wist Van den Ende nu een realistischer her-
vormingsplan te formuleren, mede vanuit zijn Haarlemse ervaring en de praktische kennis
van de werking van het systeem die hij als hoge ambtenaar had opgedaan.16

Hervormingsvoorstellen voor het middelbaar onderwijs
De wetgevers van het Bataafse Gemenebest hadden verschillende malen zonder veel succes
geprobeerd het hoger onderwijs te hervormen. Onder dat begrip werden toen zowel de uni-
versiteiten als de Latijnse scholen begrepen. In 1808-09 had een koninklijke commissie on-
der voorzitterschap van directeur-generaal Meerman, waarin de natuurkundige J.H. van
Swinden (1746-1823) en de jurist Johan Valckenaer (1759-1821) de eerste viool speelden, een
poging gedaan om het systeem op een geheel nieuwe leest te schoeien.17 In haar rapport aan
de koning van 22 april 1809 uitte de commissie stevige kritiek op met name het middelbaar
onderwijs, dat ze te elitair en hopeloos verouderd vond. Ook moest het privé-onderwijs door
leraren in de klassieke talen aan banden worden gelegd. De commissie stelde twee opties
voor. Er moest ofwel een algemene eerstefaseschool komen die twee of drie jaar lang aan
iedereen een moderne vorm van onderwijs zou bieden waarna degenen die dat wensten nog
vier of vijf jaar klassieke talen konden leren. Ofwel een unieke school voor allen waarin alle
vakken zouden worden onderwezen die voor een goede opleiding nodig werden geacht, dus
de moderne talen, geschiedenis, aardrijkskunde, enzovoorts, met inbegrip van de klassieke
talen, maar die laatste alleen voor die leerlingen die daar zin in hadden of hun studie aan de
universiteit wilden voortzetten. In beide opties zou het niet langer mogelijk zijn Latijn te le-
ren zonder de moderne vakken, maar het moment waarop de klassieke talen konden wor-
den geleerd was verschillend: na afloop van dan wel tijdens het algemene deel van het curri-
culum. Ook deze hervormingspoging bleef zonder gevolg. De heersende klasse zag elke
verandering van het middelbaar en hoger schoolsysteem als een aanval op haar cultuur, de
gewesten wilden hun culturele autonomie niet kwijt, en de steden verzetten zich heftig te-
gen elke van boven opgelegde verandering in het lokale aanbod van voortgezet en hoger
onderwijs. Eerst de Franse bezetter zou een grondige modernisering door kunnen drijven. 

Op 18 oktober 1810, bijna onmiddellijk na de annexatie van de departementen van het ko-
ninkrijk Holland bij het Franse keizerrijk, gaf de minister van Binnenlandse Zaken aan twee
ambtenaren die enigszins vertrouwd waren met de Nederlandse en Duitse cultuur, de be-
faamde dierkundige Georges Cuvier (1769-1832), conseiller de l’Université, en inspecteur-
generaal François-Joseph-Michel Noël (1755-1841), de opdracht een rapport over de staat
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15 W. Frijhoff, ‘Valeurs militaires, élites civiles, sciences exactes: projets de réforme de l’éducation secondaire en Hollande
à l’époque révolutionnaire’, in: J.-P. Bertaud et al. (red.), Sur la Révolution: approches plurielles. Mélanges Michel Vovelle (Parijs
1997) 405-414.

16 Zie bijvoorbeeld het rapport van zijn reis door Oost-Friesland, uitgegeven door Boekholt, Een onderwijsrapport uit 1808, 31-
141. Zijn reiskostendeclaratie (april-december 1812) laat zien dat hij inderdaad bijna alle Latijnse scholen persoonlijk
heeft bezocht: Archives Nationales de France (=ANF), F17 1576.

17 ANF, AF-IV 1816, pièce 13: Mémoire sur les Universités, en rapport avec tout le système de l’instruction publique et tous les établissements
qui y tiennent directement ou indirectement (Amsterdam, le 21 avril 1809). Nederlandse tekst: NA, Staatssecretarie van koning
Lodewijk, inv. nr. 249, exh. 26 juli 1809. Zie G. Bolkestein, De voorgeschiedenis van het Middelbaar Onderwijs 1796-1863
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van het onderwijs in de geannexeerde gebieden van Nederland en Duitsland op te stellen.18

Ze namen hun taak zeer serieus, reisden alle gewesten door, praatten met scholarchen en
rectoren, inspecteerden scholen, curricula en handboeken, en lieten leerlingen opdrachten
uitvoeren. Hun in 1811 gepubliceerd rapport over het ex-koninkrijk Holland oordeelde even
vernietigend over de staat van het middelbaar en hoger onderwijs als lovend over het nieu-
we lager onderwijs. Het eerste was ‘beneden elke kritiek’, het andere ‘boven alle lof verhe-
ven’. Cuvier en Noël droegen Van den Ende dan ook een zeer warm hart toe en zorgden er-
voor dat hij ook in de gunst van minister Fontanes bleef.

De rapporteurs gebruikten de Franse terminologie en onderscheidden drie onderwijsni-
veaus (primaire, secondaire en définitif), terwijl in de Republiek gewoonlijk slechts onderscheid
werd gemaakt tussen lager en hoger onderwijs, het laatste met inbegrip van de Latijnse
scholen. Het Hollandse onderscheid was vooral functioneel, terwijl de Fransen daar een
kwalitatieve lading aan gaven. Met de Franse scholen, die nu eens op lager dan weer op
middelbaar (secondaire) niveau functioneerden, wisten de rapporteurs dan ook niet goed
raad.19 Hun oordeel over de Latijnse scholen was echter onverbiddelijk: omdat de Latijnse
scholen het monopolie van de klassieke talen hadden en niets anders wilden onderwijzen,
moesten jongens die moderne talen of wis- en natuurkunde wilden leren van de klassieken
afzien (en omgekeerd), tenzij ze aanvullend of huisonderwijs kregen. Die situatie vonden ze
des te absurder daar op die manier een kostbaar systeem van privaat (en soms ook nog con-
fessioneel) onderwijs in stand werd gehouden, terwijl het gezonde verstand en het belang
van de samenleving juist om openbaar onderwijs riepen omdat het moest opvoeden tot
maatschappelijke vaardigheden en burgerdeugd. Het Nederlandse onderwijsstelsel leed in
hun ogen onder structurele gebreken: versnipperde verantwoordelijkheden en gemis van
een leidinggevende ‘chef général’.

De cartesiaanse gevoeligheden van de rapporteurs werden nog aangescherpt door hun me-
ritocratische verlangens: het middelbaar onderwijs moest niet in dienst staan van de repro-
ductie van een kleine, bevoorrechte elite maar gelijke kansen bieden aan elk (mannelijk!) in-
dividu. De Latijnse scholen waren dan ook onwaarschijnlijk klein: 15 leerlingen op 20.000
inwoners te Dordrecht, 130 op 200.000 te Amsterdam. Alles bij elkaar niet meer dan 1501
leerlingen in het hele gebied van het voormalige koninkrijk Holland, verspreid over 57 La-
tijnse scholen met in totaal 130 leraren.20 Het Nederlandse middelbare onderwijs was inder-
daad niet alleen bijzonder elitair, het stond ook haaks op de moderne opvattingen over ken-
nis en vaardigheden, staat en burgerschap.21 Kortom, de kwalijke staat van de Latijnse
scholen kwam van ‘hun geringe aansluiting bij de actuele behoeften van het publiek’. Was de
Haarlemse school niet weer gaan bloeien toen scholarch Van den Ende daar orde op zaken
had gesteld en aan de klassieke talen het onderwijs in Frans en wiskunde had toegevoegd?22
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18 G. Cuvier en F.-J. Noël, Rapport sur les établissements d’instruction publique en Hollande et sur les moyens de les réunir à l’Université
impériale (z.pl. [Parijs] 1811). Vgl. Bolkestein, De voorgeschiedenis, 85-95.

19 Fontanes aan de minister van Binnenlandse Zaken, 23 nov. 1811, twijfelt over de rangschikking van die scholen en stelt:
‘Il y a d’ailleurs des motifs puissants pour ne pas favoriser un genre d’école si contraire à la solidité de l’instruction’ (ANF,
F17 1576).

20 Eenige hoofdstukken uit het ‘Aperçu sur la Hollande’, 139. Kaart 1 in Frijhoff, ‘Crisis of modernisering?’, 40. Zie voor de depar-
tementen bezuiden de Waal de statistieken uit het jaar XIII in ANF, F17 1367.

21 De Hollandse schoolorde was al bijna twee eeuwen oud! E.J. Kuiper, De Hollandse ‘Schoolordre’ van 1625. Een studie over het
onderwijs op de Latijnse scholen in Nederland in de 17de en 18de eeuw (Groningen 1958).

22 Cuvier en Noël, Rapport, 83-86. 



Het onderzoek waarmee Van den Ende op dat moment bezig was liet trouwens zien dat
een per provincie verschillend, maar steeds belangrijk deel van de potentiële leerlingen zich
intussen van de Latijnse school had afgekeerd om in de Franse scholen een modern, niet-
klassiek curriculum te volgen. In tegenstelling tot de Latijnse scholen, die een monopolie-
positie in de publieke sector hadden, waren deze moderne scholen meestal in particuliere
handen, al waren er, vooral buiten de Randstad, ook wel steden die zelf een Franse school
financierden. Het leeuwendeel van de Franse scholen werd echter door particulieren ge-
houden, zonder overheidssteun. Het rapport over het onderwijsstelsel dat Van den Ende in
1811 opstelde, maakt het mogelijk de numerieke verhouding tussen de Latijnse en de Fran-
se scholen en de spreiding van beide te preciseren.23 De Latijnse scholen trokken toen onge-
veer 1,0% van het mannelijk leeftijdscohort van 12-17 jaar aan, en tot 1,2% als we daar de zo-
genaamde ‘instituten’ aan toevoegen, dat wil zeggen een klein aantal dure, particuliere
kostscholen voor de gefortuneerde elite waar onderwijs in zowel de klassieke als de moder-
ne talen werd gegeven.24 Het Franse onderwijs voor gevorderden, van ‘middelbaar’ niveau,
trok 2,6% van de leeftijdsgroep.Voegen we daar nog 2,8% leerlingen aan toe die Frans leer-
den bij een meester in het lager onderwijs, op de Nederduits-Franse school, dan blijkt dat
ongeveer vijf procent van de jongens in schoolgaande leeftijd schoolkennis van het Frans
had, dus nauwelijks meer dan één op de twintig. Midden in de Franse bezettingstijd, na vele
jaren van opzichtige Franse presentie in de Nederlandse samenleving, in een context waar-
in Franse modellen, literatuur, kunst en mode nog steeds de toon aangaven voor de bescha-
ving en levensstijl van de Europese elite en de Franse taal internationaal op haar hoogtepunt
was, kan dat niet bepaald als een groot succes worden aangemerkt.25

Cuvier en Noël zochten de oplossing voor de problemen van het Nederlandse onderwijs
niet in de alternatieven die de commissie-Meerman in 1809 had voorgesteld maar stelden re-
soluut en over de gehele linie het Franse onderwijsstelsel tot voorbeeld. Lycées, dat wil zeg-
gen hoogwaardige, moderne scholen voor voortgezet onderwijs met verplicht internaat,
dienden de plaats in te nemen van de Latijnse en Franse scholen van middelbaar niveau.
Toch hadden de twee zendelingen wel iets van hun rondreis door Nederland geleerd. Ze re-
kenden bij voorbaat met massaal verzet van de Nederlandse ouders die aan hun keuzevrij-
heid verknocht heetten. Vanouds stond de stedelijke burgerij trouwens wantrouwig tegen-
over de kostschoolformule en gaf ze er de voorkeur aan de kinderen thuis te houden.26

Het keizerlijke decreet van 22 oktober 1811
Het rapport van Cuvier en Noël gaf aanleiding tot de publicatie van het keizerlijke decreet van
22 oktober 1811 dat het onderwijs in het ex-koninkrijk Holland op de leest van de keizerlijke
universiteit schoeide.27 In een brochure had de jonge Groningse schoolopziener Th. van Swin-
deren (1784-1851) het Franse systeem al tot in de details bekend gemaakt.28 Net als in Frank-
rijk ging het er nu om zowel het onderwijssysteem als de verdeling van de instellingen over het
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23 NA, BiZa 1796-1813, inv. nr. 999 (rapport van mei 1811).
24 Namelijk te Amsterdam, Beverwijk, Naarden, Purmerend, Voorburg en Elburg.
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26 Aldus in Eenige hoofdstukken uit het ‘Aperçu sur la Hollande’, 131-132.
27 Minuut van het decreet, correspondentie e.a. in de doos ANF, F17 1576. Nederlandse tekst in P.C. Molhuysen, Bronnen voor

de geschiedenis van de Leidsche universiteit, VII (’s-Gravenhage 1924) 97*-99*, nr. 1187.
28 Th. van Swinderen, Beknopte beschrijving der inrigtingen van het openbaar onderwijs in Frankrijk (Groningen 1811).



land ingrijpend te rationaliseren.29 Alle vijf gewestelijke universiteiten (Leiden, Franeker, Gro-
ningen, Utrecht en Harderwijk) werden opgeheven, net als het tiental illustre scholen en athe-
naea dat in andere steden bestond. Behalve die van Amsterdam en Deventer, die vanouds enig
prestige hadden, waren dat merendeels scharminkelige semi-universitaire instellingen, of on-
geordende clustertjes leerstoelen, soms een simpele bovenbouw van de Latijnse school. Ze bo-
den de lokale jongeren een basisvorm van hoger onderwijs, zodat ze niet te snel aan de more-
le gevaren van de universiteitssteden werden blootgesteld. Maar ze konden er niet promoveren
(wij zouden zeggen: afstuderen). Al die instellingen werden vervangen door twee académies,
namelijk die van Leiden en Groningen. Académies in Franse zin waren geen instellingen, zoals
de oude universiteiten (die óók ‘academie’ werden genoemd), maar onderwijsressorts waar-
binnen heel het onderwijs van hoog tot laag op samenhangende wijze georganiseerd werd.
Binnen de nieuwe académies bleven in Leiden en Groningen losse faculteiten functioneren.
Daaronder waren in Leiden, Utrecht en Groningen lycées gepland.30 Later werd daar nog een ly-
cée te Amsterdam aan toegevoegd, in plaats van de école secondaire die Amsterdam was toege-
dacht ter vervanging van het opgeheven athenaeum.31 Zulke lycées waren toeleveringsscholen
op ons vwo-niveau, maar met verplicht internaat. Vooral aan dat laatste was het Franse bestuur
erg gehecht. Het wilde de leerlingen moreel en politiek kunnen vormen.

De rationalisering van het hoger onderwijs werd voortvarend doorgevoerd: de instellingen
werden gesloten, de hoogleraren ontslagen. Ze kwam in feite neer op een regelrechte kaal-
slag en ontnam veel grote en middelgrote steden de mogelijkheid de jeugd ter plaatse van
enig propedeutisch onderwijs te verzekeren. Er was heel wat gekissebis aan voorafgegaan.
De Franse departementsprefecten namen ten aanzien van het hoger onderwijs gewoonlijk
een minimalistische positie in maar stelden zich soepeler op bij de vraag naar middelbaar
onderwijs. De lokale overheid bleek meestal op handhaving van de plaatselijke onderwijs-
mogelijkheden uit, in welke formule dan ook. Zo schreef Antoine de Celles (1779-1841), pre-
fect van het departement Zuiderzee (ongeveer huidig Noord-Holland plus het oude gewest
Utrecht), op suggestie van Van den Ende zelf dat het in Haarlem geplande lycée overbodig was
omdat die van Leiden, Amsterdam en Utrecht, die in feite het hoger onderwijs voortzetten dat
vroeger in die steden werd gegeven, voor de onderwijsvraag volstonden.32 De prefect van
Monden van de IJssel zag eveneens van een lycée in de hoofdstad Zwolle af omdat er al een éco-
le secondaire de rang supérieur in Deventer was gepland – overigens een beslissing waartegen hij
tezelfdertijd protesteerde omdat dit een verlaging van de rang van het voormalig semi-uni-
versitaire athenaeum betekende.33 De prefect van Friesland daarentegen vroeg in april 1812 te-
vergeefs om een lycée de troisième rang voor de voormalige universiteitsstad Franeker.34
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29 Vgl. M.-M. Compère, Du collège au lycée (1500-1850) (Parijs 1985) 144-147.
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32 NA, BiZa 1796-1813, inv. nr. 1115, exh. 7 sept. 1812; ANF, F17 1579, ongedateerd klad van een brief van Van den Ende.
33 De prefect van Monden van de IJssel aan baron d’Alphonse, 15 febr. 1812 (NA, BiZa 1796-1813, inv. nr. 1114) en 18 maart

1812 (NA, BiZa 1796-1813, inv. nr. 1115).
34 De prefect van Friesland aan d’Alphonse, 19 april 1812: ibid.



De municipalité van Rotterdam, in grootte de tweede stad van het land, wilde een lycée in
plaats van de geplande école secondaire, en stelde voor een hoogleraar van de zojuist opgeheven
illustre school tot hoofd van die instelling te benoemen.35 In de andere belangrijke steden
zouden écoles secondaires worden ingericht waarin de oude Latijnse scholen zouden worden op-
genomen. Sommige prefecten aarzelden om de grootscheepse hervorming van het middel-
baar onderwijs uit het keizerlijke decreet onvoorwaardelijk te omarmen. Ze stelden voor de
bestaande Latijnse scholen eenvoudig te handhaven en er slechts de nieuwe naam uit het de-
creet aan te geven. Zo wilde de prefect van Bovenijssel, R.L. van Andringa de Kempenaer
(1752-1813), zoveel mogelijk Latijnse scholen behouden omdat ze ‘zoveel nut hebben voor
eerzame burgers die niet welgesteld genoeg zijn om hun kinderen naar elders te sturen; trou-
wens, het zijn echte kweekscholen voor de geestelijkheid van de onderscheiden gezindten’.36

Zoals zijn Friese ambtgenoot de voormalige universiteit van Franeker tot lycée wilde verhef-
fen, stelde hijzelf voor aan die van Harderwijk de status van école secondaire te geven.

Van den Endes hervormingsproject, 1813
Bij de ontwikkeling van zijn hervormingsplan kon Van den Ende op zijn persoonlijke erva-
ring als scholarch te Haarlem steunen. In feite kwam de Haarlemse oplossing, waarvan Cu-
vier en Noël de lof zongen, model te staan voor het nationale hervormingsplan.37 Na een lan-
ge studie- en inspectiereis door alle departementen en een uitvoerige briefwisseling met de
betrokken overheden, tot en met grootmeester Fontanes zelf, stelde Van den Ende een zeer
gedetailleerd hervormingsplan op dat rekening hield met het bestaande netwerk van scho-
len, de feitelijke en virtuele vraag naar Latijns onderwijs, de mogelijkheid om de bestaande
Franse (kost)scholen ermee te verenigen, en de financiële spanwijdte van de lokale burgerij.
Op 31 januari 1813 zond hij het plan aan intendant d’Alphonse.38 Hij legde uit hoe hij te werk
was gegaan en dekte zich in tegen het voorspelbare verwijt dat er weinig zou veranderen als
de leerlingen niet in grote, gefuseerde instellingen, zoals de lycées, werden geconcentreerd
maar elk stadje zijn eigen school mocht houden. Onder verwijzing naar het decreet van 22
oktober 1811 noemde Van den Ende de volgende vijf uitgangspunten:
– het onderwijs moest worden geüniformeerd door het particuliere onderwijs in het open-

bare te doen opgaan; 
– middelbare scholen moesten gehandhaafd blijven als het lokale onderwijsniveau onder

hun opheffing zou lijden; 
– in de belangrijkste steden moesten collèges worden opgericht waarin de bestaande Latijn-

se scholen moesten worden opgenomen; 
– in plaatsen waar nooit Latijns onderwijs was gegeven moesten zonodig collèges of kleine

middelbare scholen worden opgericht; 
– het onderwijs in de Franse taal moest worden versterkt.

Het zal duidelijk zijn dat Van den Ende de kool en de geit probeerde te sparen: zoveel mo-
gelijk intact laten wat enigszins levensvatbaar was, en tegelijk de idealen van het Franse be-
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stuur en zijn onderwijsideologie hooghouden. Naast de zojuist al genoemde drie lycées te
Leiden, Utrecht en Groningen zouden de voormalige athenea van Amsterdam en Deventer
de titel van école secondaire de deuxième rang krijgen. Die van Amsterdam werd even later toch
tot lycée bevorderd. De bestaande Latijnse scholen moesten worden samengevoegd met de
nog op te richten écoles secondaires de deuxième rang.

Naast deze uitgangspunten formuleerde Van den Ende nog een aantal praktische regels
om te kunnen bepalen in welke steden en dorpen een collège communal mocht worden opge-
richt en van welke klasse. Alle departements- en arrondissementshoofdsteden konden een
collège van de eerste of tweede klasse krijgen. In andere steden met evenveel inwoners als een
onderprefectuur (in feite minimaal 5000) mocht een collège van de tweede klasse komen.
Daarnaast konden vijf kleinere steden met een bloeiende Latijnse of Franse school, alsmede
de twee voormalige universiteitsstadjes Harderwijk en Franeker, nog een collège communal
van de tweede klasse behouden. Hetzelfde gold tenslotte voor de stadjes Purmerend en Wee-
ner (Oost-Friesland) die aan dezelfde voorwaarden voldeden vanwege hun ligging of ‘de ij-
ver van hun inwoners voor het onderwijs’. 

Het voorstel zag er uiteindelijk aldus uit: 

Collèges communaux voor de Hollandse departementen volgens voorstel van inspecteur-generaal Van
den Ende, 1813

Departement Lycées Collèges de 1e classe Collèges de 2e classe
[huidige provincie]
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zuiderzee Amsterdam Haarlem* Alkmaar*, Hoorn*, Amersfoort*
[Noord-Holland, Utrecht* [lycée geweigerd] Zaandam, Enkhuizen, Weesp 
Utrecht] [vm. univ.] [instituut], IJsselstein [instituut],

Purmerend [instituut]

Monden van de Maas Leiden Den Haag, Rotter- Gorinchem*, Brielle*, 
[Zuid-Holland] [académie] dam*, Dordrecht* Schiedam, Delft, Gouda

Bovenijssel – Arnhem Zutphen*, Tiel*, Elburg [instituut],
[Gelderland] Harderwijk [vm. univ.]

Monden van de IJssel – Zwolle, Deventer* Kampen, Oldenzaal
[Overijssel] [vm. athenaeum]

Friesland – Leeuwarden Sneek*, Harlingen, Dokkum
Franeker [vm. univ.]

Westereems Groningen – Appingedam*, Assen*,
[Groningen, [académie] Winschoten*, Veendam,
Drenthe] Weener

Oostereems – Emden* Aurich, Jever*, Norden, Leer
[Oost-Friesland]
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
De departementshoofdsteden zijn onderlijnd, de arrondissementshoofdsteden voorzien van een
asterisk; de nieuw op te richten collèges communaux zijn vet gezet.
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Naast dit veertigtal collèges communaux mocht nog een aantal kleinere Latijnse scholen en
openbare of particuliere Franse (kost)scholen blijven voortbestaan waar moderne vakken
werden onderwezen. Van den Ende stelde voor ‘er zo weinig mogelijk op te heffen’. Daartoe
hanteerde hij een argument waar de Franse overheid wel in mee moest gaan: zo kon name-
lijk in alle steden en dorpen de kennis van de Franse taal worden bevorderd. Er moesten dus
instellingen voor Frans onderwijs worden opgericht die ‘los staan van de lagere scholen;
daar kunnen dan zonder veel extra kosten bepaalde onderdelen van het middelbaar onder-
wijs aan worden toegevoegd, tot vorming en beschaving van de jeugd’. 

Van den Endes belangrijkste argument voor het behoud van al die kleine scholen was dat
ze goed waren voor een brede spreiding van het onderwijs. De leraren waren er immers al,
en zulke scholen konden ter plekke een ander, minder welgesteld publiek aantrekken dan
de grote collèges communaux en lycées, waarvan het kostgeld voor veel ouders niet op te bren-
gen zou zijn. Precies de argumenten die vroeger tegenover de universiteiten werden gehan-
teerd om de oprichting van een stedelijke illustre school te rechtvaardigen! In plaats van alle
kleine Latijnse en Franse scholen af te schaffen zou men er goed aan doen, aldus Van den
Ende, ze onder de nieuwe naam van petits établissements d’instruction secondaire in handen van
de overheid te brengen zodat hun materiële situatie minder precair zou worden. Ter wille
van de rationaliseringsdrift van zijn superieuren voegde Van den Ende er de belofte aan toe
dat desondanks een ‘fors aantal’ kleine instellingen zou verdwijnen. 

De definitieve lijst werd op 27 februari 1813 vastgesteld.39 Naast de collèges communaux van
de eerste en tweede klasse had Van den Ende er ook de openbare petits établissements d’instruc-
tion secondaire op aangegeven waar de ouders onderworpen zouden zijn aan betaling van de
rétribution universitaire. Veelal ging het daarbij om voormalige Latijnse scholen in kleine stad-
jes, of om bekende kostscholen zoals die van Beverwijk, Zwammerdam (het gerenommeer-
de instituut van J.U. Pittoni), Noordwijk, Aarlanderveen, Almelo (in feite een gemoderni-
seerde Latijnse school waarvan reeds Cuvier en Noël hoog hadden opgegeven) of Veendam.
Bestaande stichtingen konden daarbij aansluiten. Zo zou het oud-katholieke seminarie van
Amersfoort opgaan in het plaatselijke collège, terwijl het Instituut Van Kinsbergen en het
Schipluidenfonds tezamen dat van Elburg veilig moesten stellen.40

Uitvoeringsperikelen
Toen Van den Ende bij circulaire van 6 februari 1813 de maires om instemming met zijn voor-
stel vroeg, bleek zijn optimisme echter niet door allen te worden gedeeld. Zo had hij een petit
établissement d’instruction secondaire op het eiland Texel gepland omdat daar voor de zeelieden
reeds algebra, meetkunde en stuurmanskunst werd onderwezen. De municipalité van Texel
vreesde echter dat de concentratie van het betere onderwijs op één plaats tekort zou doen aan
de kwaliteit van de andere scholen; de ouders waren te arm om kostgeld te betalen en zeelie-
den hadden niet zo’n hoog niveau nodig. Ook de onderprefect vond dat aantal en aard van de
inwoners een collège allerminst rechtvaardigden, waarna de prefect op 11 september besliste
dat ‘de studie van oude talen en moderne letteren zinloos voor hen zou zijn’ – een beslissing
van het gezond verstand die de zeevarende bevolking van een geduchte last bevrijdde.41
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40 Vgl. G. Westerink, Instituut van Kinsbergen. Instituut van Opvoeding in Elburg (Zutphen 1976).
41 Alle correspondentie hierover bevindt zich in ANF, F17 1579, en NA, BiZa 1796-1813, inv. nr. 1201.
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Afb 3. Voorstel tot reorganisatie van het middelbaar onderwijs, 1813. Kaart vervaardigd door de au-
teur.



De prefect van Monden van de Maas nam op 1 september 1813 een soortgelijk besluit voor
het collège dat in Middelharnis moest worden opgericht. De bewoners leerden weliswaar
Frans ‘avec plaisir’ maar hadden weinig op met Latijn. Bijna alle maires van het eiland Goe-
ree-Overflakkee hadden die stichting niettemin een goed idee gevonden, zij het wat kost-
baar. De gemeente Meppel probeerde van de gelegenheid te profiteren om zich van haar
noodlijdende Latijnse school te ontdoen: ze moest maar naar Assen, de zetel van het voor-
malige gewest. Over het algemeen werd Van den Endes voorstel echter door de prefecten
ondersteund. Toen Beverwijk zich met een beroep op haar gebrek aan middelen aan het ge-
plande collège trachtte te onttrekken, wees de prefect op het begrotingsoverschot van de ge-
meente. Bij een gelijk argument van Rhenen werden de omliggende gemeenten gesom-
meerd om bij te dragen.

Desondanks blaken de antwoorden van vele maires van optimisme over de vooruitgang die
goed onderwijs zou brengen en blijken zij bereid daarin te investeren. Zo die van Rotterdam
op 12 april: ‘Voor het algemeen nut en tot welzijn van de jeugd dient een grote stad als Rot-
terdam genereus te zijn met middelen voor het openbaar onderwijs’ – een geluid dat zelden
meer uit de mond van de rijksoverheid is gehoord. Volgens de raad van Culemborg zou het
stedelijk collège de inwoners in staat stellen de opvoeding van hun kinderen in de stad zelf te
laten voltooien, terwijl er bovendien kostleerlingen zouden worden aangetrokken; dat was
voordelig voor de middenstand, zoals de vroeger zo florerende kostscholen hadden aange-
toond. De maire van Maassluis, een pas tot stad verheven dorp waar nooit een Latijnse school
had bestaan, stelde dat het voor die inwoners die wel talenten maar geen geld hadden voor-
delig zou zijn zich ter plaatse in de talen en de beginselen van de wetenschappen te kunnen
bekwamen. Enkele maires gaven onmiddellijk aan welke leraren zij noodzakelijk achtten. In
Culemborg zou les worden gegeven in Latijn, Grieks, Frans, rekenkunde, schoonschrijven,
geschiedenis, aardrijkskunde, fysica, wiskunde en natuurwetenschappen; in Den Haag
mocht het paardrijden daar nog bij.

In feite betekende het voorstel van Van den Ende vooral een rationalisering en een betere
spreiding van het aanbod. Met name in de noordelijke departementen wordt dat duidelijk.
In Friesland moesten de vele piepkleine Latijnse stadsschooltjes opgaan in enkele grotere
instellingen; op het bloeiende, maar van middelbaar onderwijs verstoken platteland van
Groningen en Oost-Friesland werd daarentegen juist een reeks nieuwe stichtingen op sta-
pel gezet. Enkele van de meest befaamde kostscholen zouden in het openbaar onderwijs
worden opgenomen, terwijl de plaatsen zonder collège communal desondanks door particu-
liere schoolhouders bediend bleven worden. Tenslotte deed de inspecteur-generaal zijn best
om in overleg met de maires te schatten welk financieel offer voor de rétribution universitaire in
elke stad van de ouders kon worden gevraagd. Zijn cijfers geven een goed idee van de ver-
onderstelde verdeling van de welvaart over de steden: voormalig Holland domineerde na-
tuurlijk nog steeds, maar de departementshoofdsteden (Arnhem, Zwolle, Leeuwarden) en
enkele andere steden die geacht werden een gefortuneerde en/of gecultiveerde elite te her-
bergen (Zutphen, Harlingen) sprongen er eveneens uit.

Tegenover de botte bijl van de Franse wetgeving heeft Van den Ende met dit voorstel het
dichte Nederlandse scholennetwerk willen redden, verbeteren, inhoudelijk moderniseren
en voor een bredere middenklasse toegankelijk maken, ook en vooral in streken die er nog
van verstoken waren of waarin nieuwe onderwijsbehoeften opkwamen. Hij kon daarbij dui-
delijk rekenen op de steun van de gemeentebesturen en, in beginsel, op die van de prefec-
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ten. Maar Goswin de Stassart (1780-1854), de jonge Brabantse prefect van Monden van de
Maas, doorzag de intenties van de inspecteur-generaal wel en kon zijn irritatie niet verber-
gen: ‘Mijnheer de inspecteur-generaal lijkt me teveel geneigd de Latijnse scholen te willen
vermenigvuldigen’, schreef hij op 2 september 1813 in een postscriptum aan baron d’Al-
phonse, ‘maar ik geloof niet dat dit de beste manier is om ze te verbeteren’.42

Daar lag inderdaad het grote dilemma, dat nog niets aan actualiteit heeft ingeboet: wordt
onderwijs beter door concentratie en selectie of juist door spreiding en grotere toeganke-
lijkheid? Het bestaande netwerk had bewezen brede lagen van de lokale bevolking van een
hoog cultureel niveau te kunnen voorzien, dank zij de relatieve autonomie van de lokale
overheid bij de inrichting van het systeem. In tegenstelling tot het sterk gecentraliseerde
Frankrijk met zijn hiërarchische bestuurstradities, was Nederland nog steeds een vooral ho-
rizontaal functionerend netwerk van steden met een krachtige traditie van autonoom be-
stuur. Bovendien was de Latijnse school, en later ook de Franse, er vanouds de koninklijke
weg van de burgerij naar maatschappelijk aanzien en cultureel prestige. De Franse centrali-
satiezucht dreigde dat netwerk te vernietigen. Vandaar Van den Endes weldoordachte tegen-
aanval.

Kon hij voor de handhaving van het bestaande scholennetwerk op de lokale overheid re-
kenen, bij de nieuwe ging het anders toe. Toen intendant d’Alphonse met de inrichting van
de lycées wilde beginnen, stiet hij onmiddellijk op lokaal verzet en op de oude interstedelijke
rivaliteit. In Utrecht bijvoorbeeld, waar de universiteit in rang verlaagd was en haar promo-
tierecht had verloren,43 werd discreet maar krachtig verzet tegen de plannen gevoerd. Prefect
De Celles beklaagde zich er zelfs over dat de hindernissen die inwoners en stadsbestuur van
Utrecht daar stilletjes tegen opwierpen hem uiteindelijk dwongen bakzeil te halen. Eerst
wilden ze het lycée met internaat in het overvolle gebouw van de rechtbank onderbrengen,
vervolgens in het leegstaande ‘keizerlijk paleis’ (de zetel van ex-koning Lodewijk) – een
voorstel dat de prefect onmiddellijk als ‘volstrekt onbehoorlijk’ van de hand wees.Van den
Ende kwam toen met een tussenoplossing: het lycée zou alvast worden opgericht maar het
internaat pas toegevoegd als er een gebouw voor was gevonden.44 De Celles verwierp ook dit
voorstel, omdat dit de inrichting van een volwaardig lycée zeker naar Sint-Juttemis zou ver-
schuiven.45

Daarbij kreeg hij steun van de onvoorwaardelijke aanhangers van het nieuwe regime. De
Leidse hoogleraar Sebald Justinus Brugmans (1763-1819), die als rector van de académie van
Leiden zeggenschap over het onderwijs in Utrecht had, stelde in een brief aan minister Fon-
tanes bijvoorbeeld: ‘De oprichting van lycées is dringend nodig om het nieuwe universitaire
stelsel te kunnen invoeren. Zonder dat laatste zal het moeilijk zijn om overal dezelfde pu-
blieke mentaliteit door te voeren, namelijk die welke de regering voor ogen staat’. De uitge-
sproken voorkeur van de Hollanders voor particulier onderwijs belette hen om alle neuzen
dezelfde kant op te zetten, namelijk die van de regering.46 Wat Brugmans betreft was Leiden
echter klaar voor een lycée en stond er ook een gebouw gereed. Alleen de toestemming van
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de prefect ontbrak nog. Helaas moesten de Fransen minder dan drie maanden later de Hol-
landse departementen ontruimen. Daarmee kwam tegelijk een abrupt einde aan de pogin-
gen om het Nederlandse onderwijs met het Franse in overeenstemming te brengen. Van den
Endes rapport verdween in het archief. Hij heeft het er ook in het nieuwe koninkrijk niet
meer uitgehaald, ondanks de gestaag toenemende crisis van het middelbaar onderwijs.
Zelfs in zijn memoires spreekt hij er niet over. Daar heeft hij alleen aandacht voor zijn oog-
appel, de lager onderwijshervorming van 1806, die zijn naam had gevestigd.

Besluit
Alles bij elkaar verdienen Van den Endes bestuurlijke kwaliteiten beslist onze bewondering.
Hij slaagde er handig in te schipperen tussen de vaak volstrekt tegenstrijdige eisen van de
beide partijen. Enerzijds het rigide plancentralisme van de regering in Parijs, die, nog afge-
zien van de achterliggende maakbaarheidsideologie, op een zo groot mogelijke bezuiniging
uit was en daarom zoveel mogelijk instellingen wilde opheffen of in rang verlagen. Ander-
zijds het verlangen van de lokale en soms ook de gewestelijke overheden om het bestaande
schoolsysteem in al zijn breedte te behouden en de toegankelijkheid ervan zo ruim mogelijk
te waarborgen. Bij dat alles wist Van den Ende bovendien zijn eigen stempel op het voorstel
te drukken, namelijk de bevordering van het publieke onderwijs met respect voor en in har-
monie met die private initiatieven die in zijn ogen werkelijk de moeite waard waren. Hij
meende dan ook ‘alle belangen te kunnen verzoenen en alle ongemakken te kunnen weg-
nemen’ door kleine schooltjes onder een andere naam te behouden en van niet meer dan een
of twee leraren te voorzien. Voor een altijd krap bij kas zittende overheid telde natuurlijk ook
dat meer scholen tevens meer leerlingen betekende, en dus meer inkomsten uit de rétribution
universitaire. Met de nodige praktische zin concludeerde Van den Ende dat de scholen die niet
levensvatbaar waren dan vanzelf zouden verdwijnen.

Afgezien van het gebrek aan tijd bij de realisatie van het plan en de inertie van het be-
staande binaire onderscheid tussen klassieke en moderne scholen, kunnen we een vijftal
factoren onderscheiden die de modernisering hebben gehinderd: het politieke verzet tegen
het nieuwe regime,47 het wantrouwen tegenover een van boven opgelegde centralisatie en hi-
ërarchisering van het schoolstelsel, de wens om een brede spreiding van het aanbod te be-
houden, de angst dat de Fransen de moeizaam verworven confessionele neutraliteit van het
openbaar onderwijs zouden openbreken, en tenslotte het gebrek aan enthousiasme voor de
kostschoolformule bij de brede burgerij. Per saldo was de Franse invloed op onderwijsge-
bied toch wel gering. Het lager onderwijs hadden de Bataven zelf al veel grondiger op de
schop genomen, en behalve de grote schoonmaak in het hoger onderwijs veranderde daar-
buiten niet veel. Het is ook maar de vraag of alle Nederlanders even goed hebben begrepen
waar de Fransen op uit waren. Voorzover ze het begrepen, wilden ze er zeker niet aan. Of ze
daar uiteindelijk gelijk in hadden?
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Eton in Holland
Kostscholen in de eerste helft van de 19de eeuw

Geschokt, hevig, diep, door merg en been geschokt, zet ik mij tot schrijven neder, in de hoop om
daardoor lugt te geven aan mijn beklemd hart, maar onzeker of het in mijn magt zal zijn om iets
samenhangend op ’t papier te brengen.

Gisteren heb ik Hendrik en Pieter op Noorthey gebragt, zoodat ik voortaan van hun gescheiden zal
moeten leven, – zie daar de oorzaak van mijn smart en van mijne bittere droefheid!1

Het viel de Rotterdamse koopman in ruste Johannes Theodorus Wilkens niet eenvoudig om
de beslissing te nemen zijn twee jongste zonen Hendrik Theodorus (1830-1903) en Pieter
Bierumer (1830-1851) op kostschool te doen. Slechte ervaringen met de scholen in de stad
en een huisonderwijzer die geen overwicht over zijn beide zonen had, deden hem na een lan-
ge periode van twijfel, tot het ‘zwaarwigtig besluit’ komen. Hij ging hierbij niet over één
nacht ijs. Hij informeerde bij ouders die hun kinderen reeds naar de vermaarde kostschool
Noorthey te Voorschoten van de bekende pedagoog P. de Raadt hadden gezonden. Hij las
het geschrift Noorthey in 1838. Huis van opvoeding en onderwijs dat De Raadt over zijn instituut
had geschreven. Ten slotte bracht hij twee keer – alleen en daarna met zijn vrouw en kinde-
ren – een bezoek aan Noorthey. Uiteindelijk vertrokken de kinderen op 10 augustus 1841
richting Voorschoten.2

Wilkens’ ‘bittere droefheid’ moet herkenbaar geweest zijn voor veel welgestelde Hollan-
ders. Tot aan de oprichting van de HBS in 1865 was het niet ongebruikelijk dat zij hun kin-
deren naar kostscholen stuurden, ‘die in de provinciën bestonden, meest in de gezondste
streken en meest vrij opvoedkundig ingericht’.3 Over de Nederlandse kostscholen in de ne-
gentiende eeuw is echter nog weinig bekend, dit in tegenstelling tot de bekende Engelse Pu-
blic Schools als Eton waarover we door romans, verfilmingen én historisch onderzoek juist
bijzonder goed zijn geïnformeerd.4 Dit artikel tracht een beeld te geven van de negentiende-
eeuwse Hollandse kostscholen. Hoewel het op basis van het bronnenmateriaal niet moge-
lijk is de kwantitatieve betekenis van de kostscholen precies vast te stellen, lijkt het aanne-
melijk dat het kostschoolonderwijs voor de Hollandse elite van grote betekenis was. Een
volgende paragraaf behandelt kort het onderwijs en het dagelijks leven op de Hollandse
kostscholen. In een laatste paragraaf staan de onderwijsvernieuwingen centraal die Petrus
de Raadt op Noortheij invoerde. 

Ongetwijfeld heeft onze geringe kennis van het kostschoolonderwijs te maken met het
geringe aantal bronnen. De meeste Hollandse kostscholen waren immers privé-onderne-
mingen die doorgaans niet langer bestonden dan enkele decennia. Van archiefvorming was
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2 Ibidem.
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slechts zelden sprake. Slechts voor enkele kostscholen kunnen we beschikken over meer in-
formatie. De Haarlemse autodidact en sociale stijger Willem van de Hull (1778-1858) heeft
in zijn bekende autobiografie uitvoerig verslag gedaan van zijn activiteiten als kostschool-
houder.5 Van nog groter belang zijn de publicaties en het archiefmateriaal dat betrekking
heeft op het Instituut Noorthey, de kostschool die door de didacticus Petrus de Raadt in de
gemeente Voorschoten in 1820 was opgericht en uitgroeide tot een ware eliteschool. Inte-
ressant in het kader van dit themanummer is vooral dat Petrus de Raadt in zijn onderwijsin-
stelling trachtte nieuwe pedagogische inzichten in de praktijk te brengen. 

Informatie over negentiende-eeuwse kostscholen is daarnaast te vinden in de talloze fa-
miliearchieven die ons land rijk is. Met name de briefwisselingen tussen kostschoolleerlin-
gen en hun ouders bieden een schat aan lezenswaardige informatie die ons niet alleen meer
vertellen over het onderwijs en het dagelijks leven op kostscholen. Uiteraard is systematisch
onderzoek naar kostschoolervaringen in familiearchieven uitermate tijdrovend, reden dat ik
hier gebruik maak van het archiefmateriaal dat ik heb ingezien voor mijn dissertatie over het
familieleven van de gegoede Rotterdamse burgerij.6 Een belangrijk egodocument bestaat uit
de herinneringen van de excentrieke kunstenaar Alexander Ver Huell (1822-1897) over zijn
kostschooljaren die hij van 1838 tot 1839 doorbracht aan het Paedagogium voor het Onder-
wijs in de Oude Talen, een kostschool te Leiden.7 De bekende inspectierapporten van de
Hoofdinspecteur voor het Onderwijs, Mr. Henricus Wijnbeek (1772-1866), die tijdens zijn
werkzaamheden van 1832 tot 1849 door het hele land reisde om scholen te bezoeken, vor-
men hierbij een eerste belangrijke bron. De scholen in Zuid-Holland en Noord-Holland
bracht hij in 1838 en 1839 een bezoek. Van bijna iedere school beschreef Wijnbeek de loka-
len, noemde hij het aantal leerlingen en gaf hij een kort oordeel over de kwaliteit van het
onderwijs.8

Kostscholen als vorm van eliteonderwijs
Zoals Willem Frijhoff in zijn bijdrage aan dit themanummer laat zien, mislukte de hervor-
ming van het middelbaar onderwijs tijdens de Franse periode. Het gevolg hiervan was dat
het in de eerste helft van de negentiende eeuw vaak niet goed aansloot bij de behoeften van
de Hollandse elite. Van oudsher namen de Latijnse scholen een belangrijke plek in, maar tij-
dens de achttiende eeuw was dit schooltype in verval geraakt. De Latijnse school bood niet
langer een breed vakkenpakket en en ook het aantal leerlingen was in de meeste plaatsen
sterk verminderd. De belangrijkste functie van de Latijnse school was die van vooropleiding
voor de universiteit.9 De regeling van 1815 veranderde slechts weinig met als gevolg dat de
meeste decennialang een kommervol bestaan doormaakten. Tijdens de eerste helft van de
negentiende eeuw hadden de meeste Latijnse scholen een slechte reputatie. Het curriculum
bleef in de meeste steden beperkt tot de klassieke talen, Nederlands, aardrijkskunde, ge-
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schiedenis en wiskunde op basisniveau. Kooplieden en andere ondernemers beschouwden
dit niet als een goede voorbereiding op de toekomstige carrière van hun kinderen in het be-
drijfsleven.10

Sommige Latijnse scholen probeerden in te spelen op de nieuwe tijden door de instelling
van zogenaamde Tweede Afdelingen. De Latijnse school van Den Haag splitste zich in 1838
in twee afdelingen, waarvan de eerste bleef voorbereiden op de universiteit en de tweede een
korter, maar moderner, algemeen vormend curriculum kreeg.11 Andere steden volgden het
Haagse voorbeeld. In 1842 deed het Rotterdamse stadsbestuur bijvoorbeeld een poging om
de Latijnse school een grote sprong voorwaarts te laten maken door de benoeming van een
nieuwe hoofdonderwijzer, betere faciliteiten en huisvesting en een moderner curriculum.
De scholieren leerden nu ook Duits, Engels en Frans en het wiskundeonderwijs werd sterk
verbeterd. Ook ging een nieuwe afdeling van start die zich meer richtte op praktischer za-
ken als handelskennis en boekhouden.12 Deze laatste innovatie was expliciet bedoeld om de
talrijke ondernemers ter wille te zijn. Toch zonden slechts weinig gegoede burgers hun kin-
deren naar wat nu het Erasmiaansch Gymnasium heette. Het bleef een school waar slechts
een vijftigtal scholieren zich vooral op de universiteit voorbereidde.13

De meeste zonen van de Hollandse elite bleven aangewezen op de Franse scholen, waar-
van er in Holland verschillende vormen bestonden. In de meeste Hollandse steden beston-
den een of meer dagscholen, daarnaast konden rijkere Hollanders hun kinderen naar kost-
scholen sturen. Over de Franse scholen weten we relatief weinig, hoewel het schooltype in
kwantitatief opzicht veel belangrijker was dan de Latijnse school. In 1811 kende Noord-Hol-
land zeventien leerlingen aan Franse scholen per 1.000 inwoners en in Zuid-Holland twaalf,
ruim tien keer zo veel als het aantal leerlingen per 1.000 inwoners dat de Latijnse school be-
zocht.14 In de 19de eeuw maakten ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, hoge en lage amb-
tenaren, gegoede ambachtslieden en winkeliers gebruik van dit type onderwijs. De meer
welgestelden maakten gebruik van huisonderwijzers of stuurden hun kinderen naar een
kostschool of een van de betere onderwijsinstituten die in de grote steden te vinden waren. 

Net voor de oprichting van de H.B.S. maakt het ‘Beredeneerd verslag van den toestand
van het onderwijs in de Gemeente Rotterdam over het jaar 1864, ingeleeverd door de Plaat-
selijke Schoolcommissie bij den Gemeenteraad’ melding van vier onderwijsinstituten. In-
stituut Stadwijk van W.G. van Krieken aan de Oost-Singel nr. 486 telde 140 leerlingen waar-
voor jaarlijks 100 tot 300 gulden school per jaar moest worden betaald. In het instituut
werkten in totaal vijftien onderwijzers. J. van Krieken had een school aan de Goudsche Sin-
gel 813. Hier werd het onderwijs verzorgd door vier onderwijzers aan vijftien leerlingen,
waarvan de ouders ƒ55 per drie maanden moesten betalen. Aan het onderwijsinstituut van
F.C. Delfos aan de Scheepsmakershaven 502, had vier onderwijzers in dienst die aan 43 leer-
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lingen onderricht gaven. De ouders betaalden ƒ 25 tot ƒ37,50 per drie maanden. H. Baudet,
die een school exploiteerde aan de Binnenweg 476 had één onderwijzer in dienst, waarbij hij
les gaf aan twintig leerlingen. Hij zat met ƒ35 per drie maanden in dezelfde prijsklasse.15

Hoe populair deze duurdere instituten ook waren, een kleinere groep welgestelde Rot-
terdammers stuurde hun kinderen naar een kostschool. Behalve dat de gymnasia voor velen
een te klassiek profiel hadden, was dit waarschijnlijk ook te danken aan de situatie waarin
veel elitefamilies verkeerden. De vele grote en gebroken gezinnen zorgden ervoor dat het
grootbrengen van met name oudere kinderen niet in elk opzicht eenvoudig was, al was het
alleen maar omdat het ouders vaak aan de tijd ontbrak om zich intensief met het onderwijs
van hun kinderen bezig te houden. Jan Mees en Gregorius Mees (1823-1903), twee zonen
van de bankier Rudolf Adriaan Mees die later niet zouden gaan studeren, brachten beide en-
kele jaren door aan de kostschool van de heer Scholten te Haarlem.16 Het kwam in het steeds
talrijker wordende gezin van Rudolf Adriaan Mees waarschijnlijk goed uit dat in 1835 twee
kinderen tijdelijk het huis verlieten. In het geval van zijn kleinzoon Jacob David Mees schik-
te het ook goed dat hij van zijn elfde tot zijn dertiende jaar onderricht kreeg aan de kost-
school van de heer Kooiman te Utrecht: zijn moeder was kort tevoren overleden.17 Klaarblij-
kelijk was hij er niet al te dol op, want als student zou hij het fenomeen kostschool
kernachtig omschrijven als ‘een bergplaats voor kinderen, die te groot zijn voor de bewaar-
school, en die men toch liever niet thuis heeft’.18

Hoeveel kostscholen in Holland bestonden er? De rapporten van Wijnbeek maken het
mogelijk om het aantal kostscholen in de tweede helft van de jaren 1830 vast te stellen en het
aantal leerlingen aan deze scholen te benaderen. In Noord-Holland waren er in totaal 32
scholen waar leerlingen in de kost waren, waarvan achttien voor jongens en veertien voor
meisjes. Hoewel Wijnbeek niet voor elke school cijfers geeft omtrent het aantal leerlingen
in de kost, waren er in Noord-Holland teminste 158 jongens op een kostschool en in Zuid-
Holland meer dan 335. Het aantal meisjes op Noord-Hollandse kostscholen bedroeg 81 en
in Zuid-Holland 109. In Zuid-Holland was het aantal kostscholen met 42 nog wat hoger.
Naast 27 kostscholen voor jongens waren er 15 meisjeskostscholen. 

Hoewel de aantallen leerlingen op kostscholen niet al te groot waren, is het wel duidelijk
dat dit schooltype belangrijk was voor de Hollandse elite. De hoogte van het kostgeld maak-
te het onderwijs aan kostscholen alleen bereikbaar voor de meest gegoeden. Eerst in de laat-
ste decennia van de 19de eeuw nam de populariteit van kostscholen geleidelijk af. De HBS
werd een succes en in verschillende steden boden de Hogere Burgerscholen kortere cursus-
sen aan die wél op de wensen en behoeften van de gegoede burgerij waren toegesneden. Bo-
vendien werd eigentijds onderwijs een noodzakelijke voorwaarde voor een carrière in het
bedrijfsleven. De grotere schaal van veel ondernemingen, de professionalisering van het
management en het toegenomen belang van technische kennis leidden ertoe dat er hogere
eisen werden gesteld aan de kwalificaties van ondernemers.19 Kennis en vaardigheden kon
men niet meer alleen in de praktijk via stages en verblijven in het buitenland verwerven. Ten
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slotte lijkt het aannemelijk dat de gegoede burgerij minder snel hun toevlucht nam tot de
kostschool vanwege de kleinere omvang van gezinnen en een grotere aandacht voor de emo-
tionele ontwikkeling van hun kinderen. Het vanouds beleden gezinsideaal werd nu meer
dan in de eerste helft van de 19de eeuw ook in de praktijk gebracht.

Het onderwijs aan kostscholen
Hoewel het onderwijs aan kostscholen aan het overheidstoezicht in de vorm van de Plaatse-
lijke Schoolcommissies en de schoolopzieners was onderworpen, hadden deze in de prak-
tijk geen enkele manier om hun aanbevelingen af te dwingen. Het gevolg was dat het onder-
wijs in de particuliere scholen zich vrijwel geheel aan hun gezichtsveld – en dat van ons –
onttrok. Slechts de inspectierapporten van Wijnbeek en enkele egodocumenten bieden de
mogelijkheid om een iets beter beeld te vormen van het onderwijs op kostscholen. 

Een conflict met de inspecteur voor het onderwijs A. van den Ende maakt veel duidelijk
over het standsbewustzijn van Van den Hull. Toen Van den Ende zonder dit vooraf te melden
een zoontje van een bevriende relatie weghaalde bij Van den Hull, was deze zeer gekwetst.

De door sociale stijging geobsedeerde Haarlemse kostschoolhouder Willem van den Hull
begon op zestigjarige leeftijd met het schrijven van een autobiografie. Dit dikke boekwerk
bevat veel informatie over het reilen en zeilen van een kostschoolhouder en het door hem ge-
boden onderwijs. Het begin van Van den Hulls carrière als kostschoolhouder is niet hele-
maal duidelijk te traceren. In zijn autobiografie schrijft hij dat hij al in augustus 1803 een
kostschool had opgericht.20 Duidelijk is wel dat hij al een succesvolle dagschool had, waar-
voor hij in 1805 een onderwijzer had aangesteld om onderwijs te geven in de Bijbelsche Ge-
schiedenis.21 Enkele bladzijden later maakt hij echter melding van het eerste kostdiscipeltje
dat hem in april 1807 werd aangeboden. Hoewel hij geen toestemming verkreeg van de
plaatselijke schoolcommissie, besloot hij toch door te gaan met de uitbouw zijn kostschool
en twee jaar later had hij al acht leerlingen, allen afkomstig uit welgestelde families uit Am-
sterdam en Haarlem. Zijn ouders en zusters zorgden voor de verzorging van de kinderen,
terwijl hijzelf en een broer het onderwijs verzorgden. Al snel ging hij over tot de aanschaf
van een nieuw pand aan de Oudegracht naast de Latijnse school. De tuin veranderde hij in
een speelplaats. Het pand was geschikt voor twaalf leerlingen, maar de groeiende faam van
zijn kostschool dwong hem al snel om er nog enkele kamers bij te bouwen. Door deze groei
was Van den Hull gedwongen om zich in de schulden te steken voor het meubilair, het lin-
nengoed, het zilveren bestek en dergelijke. Na het verdwijnen van een plaatselijke vijand ver-
kreeg hij uiteindelijk in 1811 officieel toestemming tot het houden van een kostschool.22

Zoo handelt men wel met een winkelier, wanneer men niet langer thee, koffy of eenige
andere waar bij hem wil koopen: maar eenen opvoeder en onderwijzer zou men naa-
uwelijks sterker blijk van minachting kunnen geeven. En dit blijk van minachting ont-
ving ik, niet van iemand die, weegens zijne onbeschaafdheid, over de waarde eener goe-
de opvoeding niet kan oordeelen: neen, maar van iemand die aan ’t hoofd van alle
vaderlandsche onderwijzers en opvoeders geplaatst was....23
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Ondanks de vijandschap van een machtig man in onderwijsland verging het Van den Hull
redelijk goed met zijn kostschool. In zijn nieuwe woning wist hij een zekere welstand te ver-
werven en de talrijke equipages die langskwamen van de ouders van de kostschoolleerlin-
gen, wekten de afgunst van zijn buren op. Voor de statusgevoelige Van den Hull was dit geen
onbelangrijk gegeven.24

Toch maken zijn wederwaardigheden duidelijk dat het bestaan van kostschoolhouder
niet erg eenvoudig was. Zoals in de verslagen van Wijnbeek valt te lezen, bleek het voor veel
kostschoolhouders verre van eenvoudig om een bepaalde continuïteit te bereiken. Ook Van
den Hull ondervond grote problemen. Toen hij in 1813 na het overlijden van de kostschool-
houder Henri Louis de Grave (1759-1813), het buiten Stad en Vaart ging huren waar De Gra-
ve zijn kostschool had gevestigd, kreeg hij te kampen met sterk teruglopende leerlingen-
aantallen. Volgens Van den Hull was de vroegere ondermeester van De Grave, Stevens, de
kwade genius die hem in diskrediet bracht bij verschillende ouders. Van de 22 leerlingen van
De Grave kon Van den Hull er slechts drie overnemen, terwijl van de zeventien leerlingen
waamee hijzelf naar Stad en Vaart verhuisde, hij er na drie jaren slechts drie overhield. Om
inkomen te verkrijgen, moest Van den Hull zich toeleggen op het onderwijs aan halve-kost-
gangers en dagscholieren. ‘In het groote huis dat ik bewoonde, heerschte, in vergelijking
van vroeger, een doodsche stilte: mijne school werd niet meer geteld, schoon ik mij aan de
minste nalatigheid, noch aan verflaauwden ijver schuldige kende: alles stroomde naar den
Heer A. Deenik die [...] bij de Latijnsche school was aangesteld en ik hoorde mij reeds door
mijne benijders.... Een verloopen kostschoolhouder noemen!’25

Gelukkig voor Van den Hull ging het vanaf 1817 geleidelijk weer wat beter met zijn kost-
school en groeide het aantal leerlingen weer geleidelijk. Omdat hij een buiten minder ge-
schikt achtte voor een kostschool, besloot hij in 1820 over te gaan tot de aankoop van een
groot huis aan de Jansstraat, dat door Wijnbeek in 1839 werd omschreven ‘als eene groote
prachtige woning in de Jansstraat, met eene ruime speelplaats, voorzien van werktuigen
voor gijmnastische oefeningen, waarvan veel gebruik werd gemaakt, onder de leiding van
een schermmeester, die ook onderwijs geeft in de schermkunst. Er waren 28 dag- en halve
kostleerlingen en 20 in de heele kost. De schoolzaal is ruim van al het noodige voorzien. De
slaapkamers, de eet- en de speelzalen zijn groot en ruim.’26

Over het onderwijs op zijn kostschool was Van den Hull een stuk minder mededeelzaam
dan over tegenwerking die hij zou hebben ondervonden. Toch krijgen we een aardig beeld
van zijn onderwijsmethode. Inhoudelijk omvatte dit ‘alles wat een jong mensch noodig
heeft te weeten, het zij hij tot den Koophandel of den Geleerden stand wenschte opgeleid te
worden’.27 Waar het op neer kwam, was dat de tijdsbesteding van de leerlingen voor de ge-
hele dag vastlag. Zij stonden tijdens de zomer om 6.00 uur op en in de winter een half uur
later en werden daarna de gehele dag beziggehouden met ontbijten, spelen en onderwijs.
Van den Hull maakte voor iedere leerling een aparte lijst op met werkzaamheden die zij ie-
dere dag van de week moesten verrichten. Dit bood hem tevens de mogelijkheid om de
ouders te informeren over de verrichtingen van hun kinderen. Duidelijk is voorts dat Van
den Hull een grote nadruk legde op orde. De leerlingen moesten steeds nauwgezet bijhou-
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den wat hun verrichtingen waren en ieder jaar liet hij hen een proefwerk maken waarmee de
resultaten van een jaar onderwijs konden worden gemeten.

Voor het onderwijs maakte Van den Hull bij voorkeur gebruik van huisonderwijzers die
op gezette tijden het onderwijs verzorgden dat Van den Hull niet zelf kon geven. Met inwo-
nende ondermeesters had Van den Hull gemengde ervaringen, maar de laatste tien jaren van
zijn tijd als kostschoolhouder had hij in de heer J.G. Scholten een goede ondermeester, die
weldra zijn compagnon zou worden en in 1832 de kostschool overnam. 

De kostschool van Van den Hull was waarschijnlijk een van de betere in het land. Wijnbeek
roemde de school – toen al overgegaan in handen van Scholten – tenminste zeer toen hij deze
in 1839 bezocht. Waar de school van Van den Hull afweek van de meeste andere kostscholen,
was het feit dat Van den Hull zijn leven lang ongetrouwd gebleven is. De aanwezigheid van
een huisvrouw moest het gemis aan huiselijkheid voor de kinderen vergoeden. De meeste
kostschoolleerlingen konden immers meestal niet meer dan drie of vier keer per jaar op va-
kantie: een zomervakantie van ongeveer zes weken, twee kortere vakanties met Pasen en
Kerstmis en in sommige gevallen een kort verblijf van een weekend als bijvoorbeeld het kind
jarig was. Het is in dit licht niet werkelijk verrassend dat in verschillende brieven passages
kunnen worden gevonden waaruit blijkt dat kinderen een hekel hadden aan hun verblijf op
de kostschool en last hadden van heimwee.28 Gregorius Mees, een oudere broer van Marten
Mees, verwoordde het in een brief aan zijn broer Rudolf niet zonder enig sarcasme:

Wij zitten nu weder in dit heerlijke school opgesloten, waar wij zoo geducht naar ver-
langden; en het is nu eene heele gracie als wij is alleen in eene kamer mogen zitten; om
wat te lezen of een brief te schrijven [....] Het is ons geheel niet prettig, dat er zoo veel
zijn; want nu wordt het hoe langer hoe strenger; ik kan mij niet goed begrijpen dat er
jongens kunnen zijn, die het schoolliggen pleizierig vinden: zij moeten dan zeker niet
graag te huis wezen.29
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De kostschoolleerlingen waren nagenoeg continu aan een streng toezicht onderworpen
door de kostschoolhouder en de overige onderwijzers. Jan Mees schreef aan zijn broer Wil-
lem dat Mijnheer Scholten zeer goed was voor hem en zijn broer Goris (Gregorius), ‘maar
tog nog streng, maar dat moet ook’.30 Als we mogen afgaan op de ervaringen van Alexander
Ver Huell (1822-1897), de kunstenaar en illustrator van Klikspaans Studententypen, die enke-
le jaren doorbracht op de kostschool van J. de Gelder te Leiden, vormde het gezin van de
kostschoolhouder een soort Ersatzfamilie. Diens vrouw fungeerde als een huismoeder voor
alle kinderen en ook de andere leden van het gezin waren bij de maaltijden aanwezig. De
leerlingen van De Gelder waren alle verliefd op het knappe dienstmeisje, van wie Ver Huell
’s nachts een kusje wist te roven.31 De zondagen werden vaak benut voor uitstapjes en lange
wandelingen, zoals Jos. Jacobson zich later zou herinneren. Gregorius en Jan Mees maak-
ten in de brieven aan hun broers regelmatig gewag van uitstapjes, dansavonden en wande-
lingen. De Haarlemse kostschoolhouder Willem van den Hull (1778-1854) beschreef in zijn
autobiografie hoe hij tochten naar Amsterdam organiseerde, waar de stoet van koetsen en
paarden dan veel opzien baarden.32

Onderwijsvernieuwing op Noorthey, huis van opvoeding en onderwijs
In 1821 ontving Petrus de Raadt (1796-1862) de eerste leerling op zijn instituut Noorthey. De
Raadt was een van de eerste Nederlanders die zich op wetenschappelijke wijze had voorbe-
reid op het beroep van onderwijzer en schoolhouder. Hij was de zoon van Philippus de
Raadt, een onderwijzer die eerst gewerkt had op de Franse diaconieschool te Rotterdam, in
1807 het onderwijzersdiploma ‘van den eersten rang’ had behaald en daarna met succes een
particuliere school voor kinderen van welgestelde families had geopend. Philippus volgde
de ontwikkelingen in de onderwijskunde op de voet, een interesse die zijn zoon ook al aan
de dag legde tijdens een verblijf in Engeland (juni 1815-juni 1816). Spoedig daarna volgde
een academische opleiding te Halle, waarbij De Raadt onder meer colleges volgde van de be-
kende pedagoog August Hermann Niemeyer, bij wie hij tijdens zijn Duits verblijf ook in huis
woonde.33 Na zijn promotie op 7 maart 1819 begon De Raadt aan een rondreis langs ver-
schillende onderwijsinstellingen, waarbij hij onder meer het onderwijsinstituut van Johann
Daniel Falk te Weimar, het door Salzmann opgerichte Filantropinum te Schepfental en het
Zwitserse opvoedingsinstituut Hofwil van Philipp Emanuel von Fellenberg aandeed.34 Met
name het laatste voorbeeld kon hem inspireren en na zijn thuiskomst in het najaar van 1819
ging hij overwijld aan de slag met het stichten van een ‘huis van opvoeding en onderwijs’. Al
op 24 juni 1820 wist hij het bij Voorschoten gelegen landgoed Noorthey te verwerven en op
12 augustus verkreeg hij het diploma van ‘onderwijzer van den eersten of hoogsten rang’,
een graad die hem toekwam uit hoofde van zijn dissertatie en zijn studiereis naar de be-
kendste onderwijsinstituten.

Toen De Raadt in 1821 zijn kostschool opende op Noorthey bij Voorburg stond hem een
duidelijk doel voor ogen: ‘Eenheid van bestuur over al de leerlingen; eenheid van behande-
ling en leiding; eenheid van leerwijze; de concentratie van het ouderlijk huisgezien toege-
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past op de school; dienstbaarheid van het geheele gezin, van het geheele Huis aan een enkel
denkbeeld: opvoeding, of met andere woorden, de verwezenlijking van dit denkbeeld; op-
voeding werkzaam op alle toestanden des kinds, doorloopend en onafgebroken werkzaam
op den leerling, hem geheel en altijd met zorg bewakende.’35

Het afschermen tegen kwade invloeden en het bevorderen van goede invloeden was vol-
gens De Raat het wezen van de opvoeding. In veel huisgezinnen is dit vanwege de omstan-
digheden niet goed mogelijk, maar een Huis der Opvoeding ‘treedt in de plaats van het ou-
derlijke, en beantwoordt aan den eisch der opvoeding, wanneer het den huiselijken zin
opwekt. Het neemt den gang aan van het huisgezin, en heeft er, indien al niet volkomen, dan
toch eenigermate het karakter van; er is geheel en al een huiselijk leven; er is geen strijd met
hetgeen daar buiten is om het bezit van den jongeling; deze wordt niet van uur tot uut als
verdeeld tusschen het huiselijk en het niet huiselijke. [....] Hij heeft een t’huis, dat wel niet
zijn ouderlijk t’huis, maar toch de vertegenwoordiger er van is; en dat zelfs, uit een dubbel
oogpunt beschouwd, ’s vaders dak meer doet beminnen, dan soms bij eigene inwoning het
geval is.’36

De spanning tussen het ideaal van het huiselijke gezinsleven en het sturen van kinderen
naar een kostschool werd onderkend door De Raadt. Net als de meeste andere burgers be-
schouwde hij het huiselijke gezinsleven als de enige bron van het ware geluk en de sociale
stabiliteit. Om deze reden beschouwde hij het ouderlijk huis ook als de natuurlijke plaats
waar het kind zijn opvoeding diende te krijgen. Het Huis van Opvoeding en Onderwijs was ech-
ter een goed alternatief. Het stimuleerde de huiselijke zin omdat een verblijf het karakter had
van een huiselijk leven. De onderwijzers gaven niet alleen les, maar tevens hielden zij ’s
avonds en ’s nachts toezicht. De maaltijden vonden plaats in ‘familieverband’ en de Rotter-
damse ondernemer in ruste Johannes Theodorus Wilkens stelde bij zijn bezoek met duide-
lijke tevredenheid vast ‘dat ook het vrouwelijke gedeelte door Mevr. De Raadt met moeder-
lijke zorg wierd bestuurt’.37 Bovendien, zo stelde De Raadt, zou het gemis van de
familieomgeving de liefde voor het ouderlijk huis alleen maar stimuleren. Juist de grote af-
stand van de geliefde gezinsleden zou de kostschoolganger leren om het gezinsleven ten
volle te appreciëren.38

Volgens De Raadt was het huis de uitdrukkingsvorm van een nieuw theoretisch uit-
gangspunt van de pedagogie zoals deze zich bij Niemeijer had ontwikkeld, namelijk dat de
verschillende vormen der ontwikkeling niet van elkaar gescheiden mochten worden: karak-
tervorming, kennisvergroting, waarneming, zedelijke ontwikkeling hielden met elkaar ver-
band.39 De opvoedkundige doelen zouden het beste bereikt kunnen worden via samenwer-
king tussen het hoofd van een huis van opvoeding en de leraren: ‘Hij [de bestuurder]
verlangt niet, dat ze als bedienden, als werktuigen, slaafs zijnen wil volgen; hij duldt ook
niet, dat zij dezen geheel uit het oog verliezen.’ Het streven naar eenheid van opvoeding en
onderwijs stelde hoge eisen aan de bestuurder van het huis, maar was essentieel voor het
welslagen van het opvoedingsplan. In zijn gedrag, kleding en houding heeft de bestuurder
een voorbeeldfunctie. Daarnaast moest de bestuurder streven naar vertrouwelijkheid met
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zijn leerlingen.40 De bestuurder van een huis van opvoeding moest voortdurend waakzaam
zijn tegen ‘de ondeugd, het zedelijk kwaad’.41

De opvoeding moest volgens De Raadt een sterk godsdienstig besef bijbrengen. Hiertoe
zette hij bijbellezingen of afzondering in. Daarnaast was de zedelijke opvoeding, zoals ge-
hoorzaamheid en liefde tot de ouders, belangrijk. Een en ander moest de leerlingen op vijf
manieren worden bijgebracht: (1) door het stimuleren van opgeruimdheid en blijmoedig-
heid onder de leerlingen; (2) het tegengaan van inactiviteit; (3) het vermijden van ‘gees-
tdoodende dwang’ die de zelfstandigheid van het kind zou aantasten; (4) het tonen van ver-
trouwen en (5) de kracht van het voorbeeld.42

Bij het onderwijs aan de leerlingen moest met drie zaken rekening worden gehouden. In
de eerste plaats diende het onderwijs aan te sluiten bij het niveau van de leerlingen. Noor-
they richtte zich niet alleen op hoogvliegers, maar zeker ook niet exclusief op zwakke leer-
lingen. Waar nodig was individuele aandacht noodzakelijk. De leerstof hing af van de eisen
van de Hogeschool, maar in tegenstelling tot de Latijnse scholen kreeg ook het onderwijs in
moderne talen veel aandacht. De Raadt vond voorts dat het onderwijs in Latijn ook nuttig
was voor leerlingen die niet gingen studeren. Daarnaast werd onderwijs gegeven in de ge-
schiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en natuurkunde, terwijl ook zaken als tekenen, dan-
sen, schermen, exerceren en turnen op het programma stonden.43

Bovenal vond De Raadt echter dat er eenheid moest heersen in de gehele vorming van het
kind. Dit betekende onder meer dat kinderen na een bepaalde leeftijd niet meer welkom wa-
ren op Noortheij.44 Ook ging het De Raadt vooral om de ontwikkeling van de individuele
leerlingen. ‘Vergelijkende beoordeelingen liggen niet in het opvoedingsplan van Noortheij.
Zij komen hier, gelijk gij weet, hoogst zelden voor, en zeker nimmer dan in het voorbijgaan.
Geene onzer instellingen is op haar gebouwd. In plaats van u te leeren anderen beoordee-
len, waarvan zoo ligt het gevolg zoude wezen, dat gij u boven dezen of genen verheven waan-
det, wenschte ik veelmeer u daar toe te brengen, dat gij u zelven bevoordeeldet, en uw we-
ten, denken, handelen, niet in vergelijking bragt met dat van anderen, maar alleen met uw
eigen weten, denken, handelen, van vorigen tijd.’45

Behalve een gevuld dagprogramma waarin de leerlingen bijzonder vroeg opstonden en
vele uren met het onderwijs in touw waren, was er ook ruimte voor spel en uitspanning. Ook
hierbij lag de nadruk op een bijna onafgebroken activiteit. Ontspanning was niet ‘een dwaas
niets doen, een lusteloos staan kijken, een dwaas en doelloos heen en weder stappen; maar
zoodanige vermakelijkheid als eene of andere uwer ligchaamskrachten of zielvermogens in
werking brengt’46 Ontspanning was dus nuttig, maar dan als deze als zinvol kon worden be-
schouwd. Hieronder vielen de ‘kleine togten, welke wij des Zondags na den middagmaal-
tijd, gewoon zijn, bij goed weder, met rijtuig te doen’ naar ‘het prachtige bosch van ’s-Gra-
venhage, of het vrolijke Scheveningen, of het eenvoudige Katwijk, of de vruchtbare
Westlandsche streken, of andere omliggende dorpen’.47
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Een belangrijke ontspanning in de ogen van De Raadt was het buiten spelen. Noortheij be-
schikte hiertoe over een grote speelplaats: ‘Uwe met rasterwerk omheinde speelplaats, drie
honderd zeven en twintig vierkante roeden groot, veroorlooft u vrijelijk te loopen, springen
en dartelen, en gedoogt allerlei spelen met den bal, hoepel enz. De cocagne-mast, enkele gym-
nastische werktuigen, het kegelspel, de stelten oefenen en sterken uwe spierkracht, en doen
u eene gewenschte losheid en vaardigheid van beweging verkrijgen.’ Het verbouwen van plan-
ten in tuintjes die De Raadt ter beschikking stelde ‘wekken vlijt en arbeidzaamheid, lust tot
orde, netheid en regelmaat, belangstelling in voortbrengselen van de natuur en genoegen aan
vruchten van eigen arbeid in u op.’48 Hoewel De Raadt niet wilde dat zijn leerlingen schaat-
sten, konden de kinderen in de winter in de sneeuw spelen met glijbanen en sleeën. Was het
slecht weer dan konden de kinderen zich binnen vermaken met allerlei bordspelen, muziek,
tekenen of lectuur. ‘Deze, mijne vrienden! Worde in toenemenden leeftijd uwe meest gelief-
de uitspanning; maar zij blijve, ook na uw vertrek van hier, bepaald tot goede en beproefde
geschriften, die in alle omstandigheden des levens onze beste en getrouwste vrienden zijn!’49

De Raadt kreeg met zijn geschriften over zijn Huis voor opvoeding en onderwijs de nodige kri-
tiek te verwerken. De rector van het Groningse gymnasium, J.A. Schneither, begreep na le-
zing van De Raadt’s Noortheij in 1849 wel dat Noortheij aantrekkelijk was voor degenen die
jaren achtereen in staat waren om ƒ1.200 aan de opvoeding van hun kinderen uit te geven,
maar hij kon niet overtuigd worden van ‘de noodzakelijkheid, wenselijkheid en mogelijk-
heid dat meerdere van dit soort inrichtingen zouden kunnen bestaan’.50 Het idee dat ‘de op-
voeding in het ouderlijk huis niet dan bij uitzondering tot een goed doel kan leiden’ vond
Schneither een troosteloos denkbeeld. De Raadt ging er immers van uit dat het kind binnen
het gezin niet volledig kon worden afgeschermd van kwade indrukken. Waar De Raadt dit
een nadeel vond, was Schneither van mening dat de volledige afscherming in een huis van
opvoeding als Noortheij juist onwenselijk was. Zou een leerling op een kostschool ooit kun-
nen leren verleidingen te weerstaan en zijn hartstochten te beteugelen? Door de isolering
van het echte leven zouden de leerlingen ook te weinig kennis nemen van lager geplaatsten.51

Een tweede kritiekpunt betreft de overmatig belangrijke positie van de bestuurder. Deze
moest volgens De Raadt niet alleen van onbesproken gedrag zijn, een voorbeeldfunctie heb-
ben, de leerlingen constant in de gaten houden, maar ook nog inhoudelijk van de meeste
onderwezen vakken op de hoogte zijn. Schneither betoogde dat slechts weinig personen ge-
vonden kunnen worden die aan deze eisen voldoen, hetgeen hij zelf als geen groot bezwaar
zag daar hij het niet wenselijk achtte dat er veel huizen van opvoeding bij zouden komen.52

Wat het onderwijs betreft, merkte Schneither op dat dit op Noortheij niet zeer vernieu-
wend was. Op de meeste gymnasia zag dit er anno 1849 ongeveer hetzelfde uit. Ook op gym-
nasia was men begonnen met het onderwijs in vreemde moderne talen, terwijl het wiskun-
deonderwijs net als op Noorthey werd gebruikt om logisch redeneren te bevorderen.
Hetgene dat De Raadt schreef over het onderwijs in de hoogste klassen vond Schneither niet
zeer vernieuwend, terwijl hij verder meende dat De Raadt in het algemeen te negatief was
over het stelsel van straffen en belonen.53
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Op het einde van zijn betoog merkte Schneither op dat de hoge kosten voor een huis van
opvoeding als Noorthey, het onmogelijk maakte dat huizen van opvoeding algemene in-
gang zouden vinden. Immers, besparingen waren nauwelijks denkbaar zonder op de kwa-
liteit te beknibbelen. Openbaar onderwijs in de eigen woonplaats was volgens Schneither
duidelijk te verkiezen boven kostschoolonderwijs.54 In enkele decennia zou Schneither zijn
gelijk halen. De verbetering van de stedelijke gymnasia, de invoering van de HBS en de klei-
nere gezinsgrootte zorgden er voor dat de populariteit van de kostschool ook onder de Hol-
landse elite afnam.

Conclusie
Kostscholen waren voor de Hollandse elite een belangrijke onderwijsvorm. Door het slech-
te onderwijs, de gebrekkige materiële staat van de vroegere Latijnse en Franse scholen en het
vaak slecht bij hun behoeften aansluitende curriculum, stuurden nogal wat ouders hun kin-
deren naar een kostschool die met name in de bosrijke omgevingen van de oude strandwal-
len te vinden waren. Bijkomend voordeel was dat de zorg voor het gezin enigszins werd ver-
licht, hoewel sommige ouders de afwezigheid van hun kinderen sterk betreurden. Het
onderwijs op de meeste kostscholen was doorgaans praktisch georiënteerd. De nadruk lag
op moderne talen, handelsrekenen, wiskunde, aardrijkskunde en geschiedenis. Klassieke
talen – voor de meeste elitekinderen die niet naar de universiteit gingen sowieso irrelevant –
konden zij er meestal niet leren. Niet elke kostschool had een even hoog niveau. De vrij een-
voudig ingerichte, kleinere scholen hadden vaak niet voor elk schoolvak een aparte onder-
wijzer, hetgeen het gemiddelde niveau niet ten goede kwam. 

Het houden van een kostschool was een manier om een zekere welstand en sociale status
te verwerven. Tegelijkertijd was het echter niet eenvoudig om een blijvend succes van een
kostschool te maken. Behalve dat grote investeringen nodig waren voor leslokalen en slaa-
pruimtes, moest gekwalificeerd onderwijzend personeel worden ingehuurd en gold een
vrouw die voor de vereiste huiselijke omgeving kon zorgen, bijna als een noodzakelijke
voorwaarde. Het was voor kostschoolhouders noodzakelijk om een onberispelijke reputatie
te verkrijgen en te behouden. Uit de rapporten van Wijnbeek blijkt duidelijk dat nogal wat
kostscholen kwijnende waren.

De kwaliteit van het onderwijs aan de Hollandse kostscholen liep sterk uiteen. Naast dorps-
scholen waar ook enkele kostschoolleerlingen te vinden waren en het onderwijs vaak op ouder-
wetse leest plaatsvond, bevonden sommige kostscholen zich in de didactische voorhoede. Dit
gold zeker voor het Instituut Noortheij waar de bekende onderwijskundige zijn in Duitsland
opgedane ideeën in de praktijk bracht. Het ideaal van een school waar niet alleen onderwijs
werd gegeven, maar tevens een geheel van opvoeding en onderwijs werd aangeboden, was ech-
ter niet geheel onomstreden. Noortheij verloor tijdens de laatste decennia van de negentien-
de eeuw zijn glans, net zoals het verschijnsel kostschool door de komst van de HBS en de af-
nemende gezinsgrootte aan betekenis verloor. Slechts een kleine katholieke elite zou haar
kinderen tijdens de twintigste eeuw naar kostscholen als Rolduc, Petrus Canisius en Hage-
veld sturen. Voor de protestantse Hollandse elite had Eton afgedaan.
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In het Onderwijsmuseum is een vaste opstelling
over de geschiedenis van de lagere school ontwor-
pen. Zo is er een zestal reconstructies te zien van
schoollokalen in Nederland door de tijden heen,
ingericht met origineel materiaal uit eigen collec-
tie. Het museum beheert een grote collectie oude
leermiddelen, zoals een verzameling van 70.000
leerboeken (van de 18e eeuw tot heden), school-

meubelen, prenten, schoolplaten, griffels, leitjes,
leesplankjes maar ook opnames van schoolradio
en -televisie. De permanente opstelling wordt jaar-
lijks bezocht door 800 schoolgroepen per jaar,
voor het grootste deel leerlingen van basisscholen
en PABO’s uit het hele land. 

Maatschappelijke relevantie staat hoog in het
vaandel bij het Onderwijsmuseum. Veel tijdelijke

Hollands Spoor
In Hollands Spoor wordt een tentoonstelling, museum of monument uit Holland onder de
aandacht gebracht. Holland-redacteur Cindy van Weele brengt dit keer een bezoek aan:

Het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam

Dit themanummer ‘Onderwijsvernieuwing in Holland’ zal op 21 oktober 2005 worden aangeboden aan
de directeur van Het Nationaal Onderwijsmuseum. Leden van de Vereniging Holland zijn van harte wel-
kom hierbij aanwezig te zijn. Reden genoeg om er eens poolshoogte te gaan nemen.

Het Nationaal Onderwijsmuseum is in zijn huidige vorm in oktober 2004 van start gegaan. Geopend
kan je eigenlijk niet zeggen. De instelling organiseert niet alleen tentoonstellingen maar is ook buiten het
museumgebouw actief in allerlei aandachtsgebieden van het onderwijs. Op internet bijvoorbeeld, en op het
internationale podium voor de ontwikkeling van het onderwijs. Het Onderwijsmuseum heeft een uitge-
breide website waar ieder schoolkind terecht kan voor plaatjes, uitleg en hyperlinks naar verwante onder-
werpen. Er zijn infopakketten voor docenten, educatieve projecten en schoolklappers te vinden. Een deel van
de collectie is voor de bezoeker digitaal beschikbaar gemaakt. 

Het Onderwijsmuseum is geïnteresseerd in de huidige stand van zaken in het onderwijs en organiseert
daarover elke twee jaar een internationaal congres. In samenwerking met universiteiten biedt het museum
studenten de mogelijkheid om leeronderzoek te doen in het kader van de Masteropleiding Maatschappij-
geschiedenis.

Afb. 1. Het museumgebouw
aan de Nieuwestraat, Rotter-
dam in de voormalige
gemeentebibliotheek. Foto:
Het Nationaal Onderwijsmu-
seum, Rotterdam.



tentoonstellingen spelen in op de actualiteit en na-
genoeg het hele programma van 2005 is daar een
voorbeeld van. In het najaar van 2005 komt er een
nieuw boek uit dat gewijd is aan Meester P.R. Bos
(1847-1902), de schepper van de Bosatlas. Het
Onderwijsmuseum zal de publicatie begeleiden
met een kleine presentatie over het onderwerp. Tot
4 september 2005 loopt er een grotere tentoonstel-
ling ‘Van heldendaad tot schandvlek’, over het ge-
schiedenisonderwijs in Nederland over Neder-
lands-Indië en Suriname in de jaren vijftig. De
samenstelling is in handen van een studente van
de Erasmus Universiteit, die recent haar onder-
zoek over dit onderwerp heeft afgerond. Belang-
stellenden kunnen haar scriptie via de website
downloaden. In mei 2005 opende de minister van
onderwijs Maria van der Hoeven de tentoonstel-
ling ‘Wat is nou kleur: zwart of wit? Integratie op
school’, waarin de huidige problematiek van zwar-
te en witte scholen in historisch perspectief is
geplaatst. Het Onderwijsmuseum fungeert als ver-
spreidingspunt voor een folder van de Rotterdam-
se Dienst Stedelijk Onderwijs met tips voor ouders
die een school zoeken voor hun kind. De tentoon-
stelling is tot 24 september te bezichtigen.

Uit den Ouden Doos
Het Onderwijsmuseum heeft in verschillende vor-
men in Nederland een zwervend bestaan geleid.
De verzameling vindt zijn oorsprong in de collec-
tie ‘uit den Ouden Doos’, die vanaf 1877 aangelegd
werd door het Nederlands Schoolmuseum in Am-
sterdam. Het Nederlands Schoolmuseum was be-
doeld voor kwekelingen en onderwijzers, om ken-
nis te maken met oude, maar ook met de
modernste leermiddelen. Ruim honderd jaar na de
oprichting van het Schoolmuseum verwierf het

Schooladviescentrum te Utrecht in 1979 de hele
collectie ‘uit den Ouden Doos’, op de boeken na,
die naar de Universiteitsbibliotheek in Amsterdam
gingen. Het Schooladviescentrum ontwikkelde sa-
men met het ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen plannen voor een vernieuwd schoolmu-
seum. In 1981 werd het Nationaal Schoolmuseum
in Zoetermeer opgericht. Het museum was nog
maar 5 jaar open toen het door bezuinigingen in
1986 al moest sluiten.

Een paar jaar later, in 1989, toonde de stad Rot-
terdam belangstelling voor een museum voor het
onderwijs. De gemeente Rotterdam werkte samen
met het ministerie van Onderwijs om het museum
te kunnen huisvesten in de voormalige gemeente-
bibliotheek aan de Nieuwemarkt en om tot een
nieuwe taakomschrijving te komen. Zo ontstond
in oktober 2004 het Onderwijsmuseum op de hui-
dige locatie in Rotterdam. In de doelstelling staat
dat het museum ‘een huis voor het onderwijs’ wil
zijn. Onderwijspraktijk, onderwijspresentaties en
een podium voor onderwijsvraagstukken vormen
de drie belangrijkste aandachtspunten van het
‘huis voor het onderwijs’.

In dialoog met de wetenschap
Het museum zelf heeft geen zware wetenschappe-
lijke staf, maar faciliteert wetenschappelijk onder-
zoek door studenten maatschappij- en onderwijs-
geschiedenis toe te laten in de collectie. Studenten
worden op de website uitgenodigd om onderzoek
te komen doen en er is meteen een rijtje mogelijke
onderzoeksonderwerpen te vinden, met daarbij
een formulier voor het aanvragen van een onder-
zoeksplek. Het mes snijdt aan twee kanten: voor
studenten is het een goede gelegenheid met echt
materiaal te werken en te profiteren van de rijke

218 Hollands spoor

Afb. 2. Slavengymnastiek.
Boekillustratie uit: Hoe het is
hoe het was, deel 3, 1972.
Onderdeel van de tentoonstel-
ling ‘Van heldendaad tot
schandvlek’. Foto: Het Natio-
naal Onderwijsmuseum, Rot-
terdam.



hoeveelheid verzameld lesmateriaal. Het Onder-
wijsmuseum profiteert van de recente wetenschap-
pelijke inzichten die hun jonge onderzoekers mee-
brengen. Het museum kan zo een bijdrage leveren
aan relevante universitaire studies zonder daarvoor
zelf personeel in vaste dienst te hebben. 

Soms worden de resultaten van een dergelijk
onderzoek gepresenteerd in een tentoonstelling,
zoals de hier eerder genoemde expositie ‘Van hel-
dendaad tot schandvlek’. Dit is ook het geval met
het onderzoek van een studente Onderwijsge-
schiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Zij deed onderzoek naar 100 jaar schoolhygiëne en
de schoolarts, waarover zij in samenwerking met
het Nationaal Onderwijsmuseum later dit jaar een
tentoonstelling zal organiseren. In andere geval-
len worden de resultaten van onderzoek op de
website gezet, zoals een scriptie over de beeldvor-
ming van de USSR in het middelbaar onderwijs.

Volgens Tijs van Ruiten, waarnemend directeur
van het Onderwijsmuseum, werkt deze formule
uitstekend. Er treedt een wisselwerking op tussen
het huis voor het onderwijs en de maatschappij.
Het Onderwijsmuseum blijft goed op de hoogte
van wat er speelt in het onderwijs en is in staat snel
te reageren met een presentatie in het museum of
op de website. Een museaal concept dat goed past
in de 21ste eeuw.

Aap, Noot, Mies digitaal
Intussen werken er in het Onderwijsmuseum
doorlopend documentalisten aan collectiebe-
schrijvingen. Niet alleen het object zelf krijgt een
beschrijving, maar ook de context en de betekenis
ervan wordt vastgelegd. Als we willen dat volgende

generaties nog begrijpen wat ‘Aap, Noot, Mies’ be-
tekent, moet de methode voor het lezen uitgelegd
worden en een beeld geschetst van de tijd waarin
het gebruikt werd. In 1910 verscheen bij J.B. Wol-
ters in Groningen het bekende leesplankje dat be-
gint met de woorden aap, noot, mies. Onderwijzer
M.B. Hoogeveen (1863-1941) uit Deventer had
deze leesmethode ontwikkeld in samenwerking
met tekenaar Cornelis Jetses (1873-1955). Annie
M. G. Schmidt leerde ermee lezen: ‘Ik weet nog
hoe ze kwamen toen ik klein was. De letters ...
Eerst apart, toen in juichende rijen, de hele aap, de
hele noot en een complete mies. Een optocht was
het, met fanfares met veren en met wapperende
jassen en allemaal met kroontjes op, herauten die
plechtig spraken: Ziehier de sleutel. Tot wat? Tot
alles. En zo was het. Van Ot en Sien naar Jonathan
Swift en meer en meer, de hele Bibelebontse berg,
een boekenleven lang.’

Momenteel richten de documentalisten zich op
de beschrijvingen van filmstroken, schoolradio en
schoolplaten. Tegelijkertijd worden er van de audi-
ovisuele leermiddelen digitale opnames gemaakt en
indien nodig restauraties uitgevoerd. Het conserve-
rings-atelier waar dit alles plaatsvindt is voor bezoe-
kers toegankelijk. Het proces van registreren, digi-
taliseren en conserveren is er elk moment van de
dag te volgen. Bezoekers kunnen het atelier binnen-
lopen om er een kijkje te nemen of om vragen te
stellen. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk van
deze collectie de komende jaren via de website be-
schikbaar te maken. Wanneer er een overzichtelijke
hoeveelheid materiaal gedigitaliseerd is, wordt deze
op de website gezet. Voorgaande digitale publica-
ties worden gearchiveerd, maar blijven via de websi-
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Afb. 3. Leesplankje ‘Aap,
Noot, Mies’, methode voor
het leesonderwijs vanaf ca.
1910. Foto: Het Nationaal
Onderwijsmuseum,
Rotterdam.
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te toegankelijk. Nu al is een groot aantal fragmen-
ten schooltelevisie en schoolradio via de website te
bekijken en beluisteren. 

Schoolplaten
Naar verwachting zal eind 2005 de eerste school-
plaat digitaal op het Web gepubliceerd worden.
Op de website zullen dan na verloop van tijd enke-
le duizenden schoolplaten te bestuderen zijn. Voor
de 40-plusser is daar wat van de oude schooltijd in
terug te vinden: platen waar je als kind bij kon
wegdromen terwijl de juf of meester vertelde wat
er toen allemaal gebeurd was. Veel mensen uit die
leeftijdsgroep hebben herinneringen aan een
schoolplaat: de ‘Aanhouding bij de Goejanverwel-
lesluis’, of misschien ‘het Behouden Huys op Nova
Zembla’. 

Geen slechte timing van het Nationaal Onder-
wijsmuseum om dit jaar de collectie schoolplaten
op het web te zetten. Recent verscheen een aantal
boeken over het onderwerp, wat doet vermoeden
dat er voldoende belangstelling voor is. Dit jaar
verscheen ‘Het vooroudergevoel, De vaderlandse
geschiedenis’, door Jan Blokker en zijn zonen Jan
jr. en Bas. Aan de hand van ruim veertig schoolpla-
ten beschrijven zij de geschiedenis van Nederland.
De eerste zin uit het boek ‘Het vooroudergevoel’,
van Blokker is: ‘Dit boek is geschreven omdat de il-
lustraties er waren’. Een groot compliment eigen-
lijk aan het adres van Isings, de tekenaar van de
platen. Illustrator Johan Herman Isings (1884-
1977) was de stertekenaar van Wolters. In totaal
maakte hij 44 grote aquarellen waar hij zich dege-
lijk op voorbereidde. Hij bezocht musea, ging pra-
ten met historici en tekende waar mogelijk op lo-

catie. Hij zocht naar eigen zeggen altijd de mens in
zijn werk en probeerde zich in te leven in het ka-
rakter van degenen die hij moest uitbeelden. 

Een ander voorbeeld is het boek ‘Bij de les.
Schoolplaten van Nederlands-Indië’ van Hella
Haasse. Zij bespreekt hierin een aantal schoolpla-
ten ten behoeve van het Aardrijkskundig Onder-
wijs in Nederlands-Indië uit de jaren tussen 1913
en 1940. Haasse kan zich van haar eigen schooltijd
die zij daar doorbracht niet herinneren ze ooit te
hebben gezien. Wel herinnert zij zich schoolpla-
ten met taferelen uit de Vaderlandse Geschiedenis
zoals die in Nederland in de klaslokalen hingen.

Aanschouwelijk onderwijs
In 1857 werd het geschiedenisonderwijs in Neder-
land op alle lagere scholen verplicht gesteld. Het
vaderland en het vorstenhuis waren de belangrijk-
ste onderwerpen in de geschiedenislessen. De les-
methode was betrekkelijk simpel. Het was vooral
de onderwijzer die veel aan het woord was, terwijl
de leerling luisterde en schreef.

In dezelfde periode, met name tegen het eind
van de 19e eeuw, rezen er vragen over deze vorm
van geschiedenisonderwijs. Hoe moeten de histo-
rische feiten worden gepresenteerd aan de leerlin-
gen? Is het aandeel krijgsgeschiedenis in de lesstof
niet te groot? De vragen kwamen voort uit het
nieuwe pedagogische inzicht dat de aangeboden
lesstof moest aansluiten bij de belevingswereld
van het kind. In Duitsland ontstonden nieuwe
onderwijstheorieën waarbij voor het eerst de term
‘Anschauungs-unterricht’ opduikt. Wanneer de
leerling de lesstof niet alleen hoort en leest, maar
daarnaast ook ziet, voelt en ervaart wat er verteld

Afb. 4. Schoolplaat door J.H.
Isings ‘Stadsleven tegen het
midden der 19e eeuw’. Foto:
Het Nationaal Onderwijsmu-
seum, Rotterdam.



wordt, blijven de feiten beter in het geheugen han-
gen en is bovendien de hele waarneming waar-
heidsgetrouwer. Een methode om dat te bereiken
is om zoveel mogelijk aanschouwelijk te maken
wat er bedoeld wordt, en niet allen bij de geschie-
denisles. Het aanschouwelijk onderwijs kwam
voort uit een reactie op dit schoolmodel waarin ab-
stracte lesmethodes gehanteerd werden.

Er was in die tijd nog maar weinig beeldmate-
riaal beschikbaar van de wereld van vroeger of die
nou dichtbij was of ver weg. De vergankelijkheid
van het leven was toen nog een grotere realiteit dan
nu. Het was niet vanzelfsprekend dat alle grote en
kleine gebeurtenissen om ons heen werden vast-
gelegd en bewaard: daar waren de middelen nog
niet voor aanwezig. Er waren wel schilderijen,
prenten en tekeningen van gebeurtenissen uit het
verleden, maar die hoefden niet historisch juist te
zijn. Deze kunstwerken waren niet op grote schaal
voor iedereen toegankelijk, en zeker niet voor hele
schoolklassen. Schoolplaten werden gemaakt met
het doel een historische gebeurtenis weer te geven.
Ze werden in grote oplages uitgeven zodat school-
kinderen zich een beeld konden vormen van bij-
voorbeeld Valkenburg toen het nog een Romeinse
legerplaats was.

Schoolplaten kunnen laten zien wat er niet meer
is, bijvoorbeeld een historische gebeurtenis, of wat
je niet kunt voordoen in de klas, bijvoorbeeld het
ontleden van een koe. Aanschouwelijk onderwijs is
gebaseerd op het didactische principe dat een kind
zich de theorie beter eigen kan maken wanneer er
zoveel mogelijk zintuigen tegelijk dezelfde waarne-

ming kunnen doen. Vanaf 1900 worden in Neder-
land steeds vaker schoolplaten opgehangen in het
klaslokaal in aanvulling op de lessen. Ykema
brengt dan al enige jaren een reeks platen op de
markt naar ontwerp van de schilder Charles Ro-
chussen (1814-1894), ‘Nederlandsche Historiepla-
ten’ genoemd. Veenstra brengt de reeks ‘Onze Be-
schavingsgeschiedenis in Beeld’ uit. 

Wolters Groningen start in 1910 met het uitbren-
gen van een serie schoolplaten voor de Vaderland-
sche Geschiedenis, die hun weg vinden naar ontel-
bare klaslokalen. De eerste jaren komen er
voornamelijk schoolplaten uit met een bekend jaar-
tal, bijvoorbeeld ‘Leiden’s ontzet, 3 oktober 1574’,
of ‘de landing van Prins Willem III bij Brixham,
1688’. Van alle schoolplaten die tot ca. 1970 ge-
maakt zijn heeft de helft een onderwerp uit de 16e of
17e eeuw. Na 1926 krijgt ook de beschavingsge-
schiedenis meer aandacht, bijvoorbeeld ‘Uit de tijd
van trekschuit en diligence’, en ‘Stadsleven tegen
het midden der 19e eeuw’. Wolters wordt de belang-
rijkste leverancier van schoolplaten in Nederland.

Met de komst van audiovisuele leermiddelen in
de jaren ’60 verdwijnen steeds meer schoolplaten
uit het klaslokaal. De schoolradio en een beetje la-
ter ook de schooltelevisie nemen geleidelijk de rol
van de schoolplaat over. Verhalen vertellen over
vorst en vaderland bij een schoolplaat raakt als
onderwijsmethode vanaf het begin van de jaren ’70
helemaal uit de mode. Het concept past niet meer
in de ideeën van onderwijskundigen die dan juist
proberen de leraar minder een monoloog voor de
klas te laten houden. 
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Afb. 5. Schoolplaat ‘In de Mi-
nahasa, Celebes’, de plek waar
Multatuli naar eigen zeggen de
gelukkigste jaren van zijn leven
doorbracht. Foto: Het
Nationaal Onderwijsmuseum,
Rotterdam.



Een vergeten schoolvriend
Veel voorwerpen die het verblijf op de lagere
school stoffeerden zijn terug te vinden in de vaste
opstelling van het Nationaal Onderwijsmuseum:
meubelen, boeken, wandkaarten en ook een fles
Gimborn schoolinkt. In het gastenboek schrijft
een oudere bezoekster: “Ineens herinnerde ik me
de geur van school, van de nog onbeschreven
schriftjes. Ik wist weer dat ik eindeloos zat te spe-
len met het schuifje boven de inktpotjes in mijn
schoolbank!”. Een andere bezoeker had duidelijk
minder gelukkige herinneringen aan zijn school-
tijd: “Ik was altijd het kind dat geen vriendjes had,
maar vandaag zag ik mijn enige trouwe school-
vriend terug: de puntenslijper! Dat mocht ik van de
juf altijd doen: bosjes potloden netjes aanpunten
met het molentje aan haar bureau. Tijden niet aan
gedacht.”

Wie het Onderwijsmuseum bezoekt zal zeker
herinneringen kunnen ophalen aan de eigen
schooltijd en er misschien een trouwe vriend
terugzien.
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Het Nationaal Onderwijsmuseum 
Nieuwemarkt 1-a
3011 HP Rotterdam
tel. 010-4045 425
e-mail: info@onderwijsmuseum.nl
www.schoolmuseum.nl

Openingstijden 
di t/m za 10-17u
zo 13-17u

Tentoonstelling:
‘Van heldendaad tot schandvlek’, 4 juni t/m 30
oktober.

Voor het online bekijken en beluisteren van
schoolradio, filmstroken en schoolplaten:
raadpleeg de website en kies voor de optie ‘col-
lectie’. Voor het opzoeken van lesmateriaal,
ideeën voor een kinderfeest en kunstkijken:
kies voor de optie ‘educatie’.

Uitnodiging voor de leden
Op 21 oktober 2005 zal dit themanummer
‘Onderwijs in Holland’ worden aangeboden
aan de directeur van het Nationaal Onderwijs-
museum in Rotterdam. Er zal een inleiding
worden gehouden door prof.dr. W. Frijhoff,
met aansluitend een rondleiding door het mu-
seum en een borrel. 
Plaats: Het Nationaal Onderwijsmuseum,
Nieuwemarkt 1-a, 3011 HP Rotterdam
Tijd: 21 oktober 2005.

Afb. 6. Reconstructie van een
klaslokaal uit ca. 1960 in de
vaste opstelling. Foto: Het Na-
tionaal Onderwijsmuseum,
Rotterdam. 



Deze uitspraak is typerend voor het oordeel over
schoolgebouwen van voor de Tweede Wereldoor-
log en zij werd gebruikt door het Bouwkundig Week-
blad om de jaren vijftig-scholen aan te prijzen.
Maar de oude schoolgebouwen verdienen dit har-
de oordeel niet.

Bureau Monumenten en Archeologie van de
Gemeente Amsterdam3 voerde in 2003-2004 een
inventarisatie en een onderzoek uit naar de archi-
tectuur en de monumentale kunst van de scholen.
Daarbij kwam eerder het tegendeel naar voren van
zowel de interieurs als de exterieurs. Schoolge-
bouwen waren in den regel bouwopdrachten waar
een architect meer artistieke vrijheid had dan bij
het ontwerpen van woonblokken en ze zijn
daardoor vaak de ‘architectonische sieraden’ van
de buurt geworden. In het begin van de 20ste eeuw
werd een aantal scholen verrijkt met kunstwerken
en na de Eerste Wereldoorlog werd dat in toene-
mende mate uitgebreid. De interieurs van de 19de-

eeuwse scholen waren inderdaad voornamelijk wit
maar na de eeuwwende werden ze steeds kleurrij-
ker, onder meer door toepassing van glas-in-lood-
ramen. Schoolgebouwen vertellen iets over het
onderwijs en over de maatschappij. Een ander be-
langrijk facet van deze gebouwen is de betekenis
van de architectuur.

19de-eeuwse schoolgebouwen als
stadsverfraaiing
De eerste en oudste schoolgebouwen van Amster-
dam dateren uit de jaren zestig van de 19de eeuw
en behoorden tot een nieuwe opgave van het Bu-
reau Stadsarchitect. In de standenmaatschappij
van toen, werd de architectonische rijkdom van
het gebouw bepaald door de sociale klasse die er
naar school ging. De serie scholen was verdeeld in
armenscholen waar de kinderen uit de laagste so-
ciale klasse kosteloos les kregen en in scholen
voor de hogere sociale klasse, waarvoor school-
geld geheven werd. Stadsarchitect Bas de Greef
Jzn, die verantwoordelijk was voor de vormgeving,
koos voor de armenscholen een sobere gevel in de
rondboogstijl. 

Veel van deze vroege gebouwen zijn gesloopt of
onherkenbaar verbouwd maar een nog gaaf exem-
plaar is de Armenschool no. 19 in de Laurierstraat
107-109 uit 1868. Dit lange schoolgebouw met za-
deldak wordt geflankeerd door twee, met topge-
vels bekroonde dwarsvleugels en kenmerkt zich
verder door grote rondboogvensters. Deze scho-
len beantwoordden niet aan het hedendaagse
beeld van een schoolgebouw omdat de vensters zo
hoog in de gevel geplaatst waren, dat het onmoge-
lijk was voor een leerling om iets van de straat te
zien. De Greef achtte deze sobere stijl passend
voor een gebouw voor de arme bevolking.

De scholen van de hogere en hoogste sociale klas-
sen kregen een voorname gevel met vaak classi-
cistische vormen, zoals een driehoekig fronton en
zuilen. Deze klassieke elementen onderstreepten
‘het karakter’ van het gebouw en moesten de voor-
bijganger overtuigen van de kwaliteit van het onder-
wijs dat de kinderen van de elite hier kregen. Als het

Ware schoolpaleizen: vormgeving van schoolgebouwen1

‘Onze oude schoolgebouwen (...) munten in den regel uit door een ijskoude en ongenaakbare sfeer van steen
en wit gekalkte muren, die ons zelfs nu, na zoveel jaren nog afstoten door hun vijandigheid bij het betre-
den. Boze tongen beweren wel eens dat deze kille sfeer vooral van invloed was op de leraren in die tijd.’2

Afb. 1. Armenschool no. 19, Laurierstraat 107-
109 (1868). Foto: Henk Laloli.



karakter van het gebouw goed getroffen was, bete-
kende dat het door zijn vorm, versiering en locatie
zijn functie en status op een duidelijke wijze tot uit-
drukking bracht.4 De inmiddels gesloopte Frede-
riksschool aan het Frederiksplein, werd in 1867 ge-
bouwd door De Greef als openbare burgerschool der
tweede klasse voor meisjes (na 1882 geclassificeerd
als meisjesschool der vierde klasse). Die school had
een wit gepleisterde, classicistische gevel en bo-
vendien had het een prominente stedenbouwkun-
dige plaats aan het Frederiksplein, schuin tegeno-
ver het Paleis voor Volksvlijt.

Aan de lagere school werd lang niet zoveel aan-
dacht en geld besteed als aan het voortgezet onder-
wijs. Het Barlaeusgymnasium aan de Weteringschans
29, in 1884 ontworpen door architecten van Publie-
ke Werken (PW) w. en J.B. Springer, heeft vanzelf-
sprekend gezien het onderwijs in klassieke talen, een
gevel met een classicistische vormgeving. De gevel
is voorzien van halfzuilen en andere klassieke ele-
menten terwijl de hoekvolumes door frontons be-
kroond zijn. Beelden en reliëfs verrijken de natuur-
stenen geveldelen. Het portaal oogt als een
triomfpoort. De klassieken waren voor de hogere so-
ciale klassen een inspiratiebron en dat kwam ook tot
uiting in de vormgeving van de schoolgebouwen waar
het hoge onderwijs werd gegeven. Thorbecke ver-
woordde de overtuiging dat de bestudering van de
klassieke cultuur ‘al het menschelijke in den mensch
tot een harmonische ontwikkeling’ zou brengen.5

Begin jaren tachtig vond er een omslag plaats in
de architectuur van de lagere scholen. De indeling
van het schoolgebouw veranderde en de gevel
kreeg grote lokaalramen met lagere borstwerin-

gen. De sociale standen van de schoolgaande
jeugd waren vooral in de laatste decennia van de
eeuw nog van doorslaggevend belang voor de
vormgeving. Het classificatiesysteem veranderde.
Vanaf die tijd werd de armenschool ‘de eerste klas-
se’ genoemd terwijl de hoogste sociale klasse de
vierde klasse was. De eerste klasse-scholen, de
armenscholen dus, waren gemengd, terwijl de ho-
gere klasse-scholen voor jongens of voor meisjes
bestemd waren. Van deze chique, vierde klasse-
scholen bestonden er niet veel, in 1886 waren er
slechts tien en van de derde klasse-scholen 22. 

Een bijzonder fraai voorbeeld van een derde
klasse-school voor meisjes staat in het indertijd in
aanbouw zijnde stadsdeel Westerpark, in de Van
Oldenbarneveldtstraat 40 (1883). Ook deze wit ge-
pleisterde gevel is gebaseerd op het classicisme en
heeft een Ionische orde op de eerste verdieping, de
orde die symbool staat voor de kunsten en de we-
tenschappen. Op een lagere school werden geen
beelden geplaatst zoals aan het gymnasium, maar
wel leeuwenkopjes.

De voormalige Jacob van Campenschool, een
derde klasse-school voor jongens, staat in De Pijp,
op de hoek van de Eerste Jacob van Campenstraat
en de Ferdinand Bolstraat en dateert uit 1882. Deze
school heeft een evenbeeld gekregen, een twee-
linggebouw, de Agatha Dekenschool, een vierde
klasse-school voor meisjes, aan het Molenpad op
de hoek van de Prinsengracht. De gevels van deze
voorname scholen lijken op de architectuur van Ja-
cob van Campen en Pieter Post (het Mauritshuis).
Een vergelijking tussen de beide tweelingscholen
toont aan dat deze chique vierde klasse lagere
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Afb. 2. Barlaeus
Gymnasium,
Weteringschans 29 (1885).
Foto: Henk Laloli. 



school voor meisjes een nog verfijndere decoratie
heeft gekregen dan de Jacob van Campenschool.

De schrijver Piet Bakker (1897-1960) verwoordde
hoe sterk de kinderen indertijd het standsverschil
voelden. Als ‘Pijper’ bezocht hij een armenschool,
waar de klassenstrijd, of beter ‘klassenhaat’ heer-
ste, vooral tegen de jongens van deze ‘edele’ Jacob
van Campenschool: 

School vocht tegen school, luizen versus kale
neten. (...) Wij voelden, dat die kale neten ons
minachtten, omdat wij geen Fransch op
school hadden, omdat eenigen onzer vaders
met panharing ventten, omdat er bij ons jon-
gens waren van schoolvoeding en jongens,
die op klompen liepen. (...) Vooral dat
Fransch maakte ons valsch. Niet omdat we
het zoo graag wilden leeren, maar omdat we
het niet leeren móchten. Hun betere kleeren,
rijkere ouders en nettere scheidingen deden
de rest.6

Naast de neoclassicistische gevelontwerpen,
kwam een andere ontwerptrant in zwang. In de
19de-eeuwse zoektocht naar een eigentijdse en va-
derlandse bouwstijl waren vooral veel (protestant-
se) architecten van mening dat de inspiratiebron
hiervoor de Hollandse renaissance diende te zijn,
omdat deze de bouwstijl was van de Hollandse glo-
rietijd, de Gouden Eeuw. De waardering hiervoor
werd gevoed door een toename van kunsthistori-
sche kennis, die ook leidde tot het oprichten van
monumentenzorg.7 De gevels zijn geïnspireerd op
gebouwen zoals de Westertoren (1620) van Hen-
drick de Keyser met rode gevels, onderbroken
door ‘speklagen’, horizontale banden van gele na-
tuur- of bakstenen. Eerst werd deze fraaie bouw-
stijl vooral toegepast voor voorname scholen. De
voormalige Sweelinckschool voor Gewoon Lager
Onderwijs (GLO) voor meisjes, derde klasse, aan
de Gerard Doustraat 220 is daarvan een mooi voor-
beeld. Deze chique school, opgemetseld in rode
baksteen met gele speklagen en getrapte trapge-
vels, heeft een open hof aan de voorzijde van het
gebouw waardoor een schilderachtig silhouet ont-
staat. Het schilderachtige betekende dat de archi-
tect zijn ontwerp als een harmonische compositie
na had gestreefd door het variëren van kleur en tex-
tuur van de bouwmaterialen, met licht en donker
effecten en ijlheid tegenover zwaarte. 

In de jaren negentig leverden ook de armen-
scholen hun bijdrage aan de verfraaiing van het
stadsbeeld van de nieuwe woonwijken buiten de

Singelgracht. Aan het Van Oldenbarneveldtplein
16, op de hoek van de Frederik Hendrikstraat, staat
een armenschool (der eerste klasse) uit 1891 die
niet meer sober gebouwd is, maar een rijke, schil-
derachtige, op de Hollandse neorenaissance geïn-
spireerde gevel heeft gekregen en ontworpen is
met een grote verfijning en gevoel voor artistieke
kunstzin. De schoonheid van het gebouw bleef
niet onopgemerkt: Jacob Olie fotografeerde de
school in die tijd toen het plein nog een gracht
was. Bij de vormgeving van deze armenschool
heeft ook het beschavingsconcept een rol ge-
speeld: de kunst moest schoonheid produceren en
bijdragen aan de beschaving van de bevolking, aan
‘’s menschen zedelijke volmaking’.8 Het klassen-
verschil bij de lagere scholen begon rond de eeuw-
wisseling langzamerhand te vervagen.

De interieurs van deze scholen kenmerkten
zich door hoge plafonds, wit gepleisterde muren,
vloeren met geblokte tegelpatronen en stenen
traptreden. Het waren met name hygiënische over-
wegingen die voor deze vormgeving, kleur en ma-
terialen deden kiezen. In de nieuw gebouwde wo-
ningen waren de wasmogelijkheden zeer beperkt.
In veel armenscholen werden eind negentiende
eeuw zelfs schoolbaden gebouwd.
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Afb. 3. 3e klasse school voor meisjes, Van
Oldenbarneveldtstraat 40-42 (1884) Foto: Henk
Laloli. 



De ommezwaai
De school als bijdrage aan de stadsverfraaiing en
de schoonheid als beschavingsconcept werd van
belang bij het ontwerpen van 19de-eeuwse school-
gebouwen en dit concept werd verder uitgebreid in
het begin van de 20ste eeuw. Ook voor de inte-
rieurs werden ontwerpen gemaakt en die werden
niet meer traditiegetrouw wit gesausd.

De grootste omslag vond na het eerste decenni-
um van de nieuwe eeuw plaats in het exterieur en
dit had te maken met de interpretatie van de Bouw-
voorschriften (1883), die voortvloeiden uit de Wet
op het Lager-onderwijs (1878). Daarin stond te le-
zen: ‘De lichtramen worden zoo geplaatst en inge-
richt, dat het schoolvertrek voldoende en doelma-
tig verlicht zij en dat te sterk invallend licht worde
getemperd.’9 Rond 1912 bepaalde de gemeente
Amsterdam, in de overtuiging van de heilzame
werking van het zonlicht op de gezondheid van het
kind, dat bij de bouw van de scholen, gekozen
moest worden voor een lichtinval vanuit het zuid-
oosten. De lokalen moeten dus op het zuidoosten
liggen. Als een school aan de zuidkant van de
straat kwam te liggen, werden de ramen op het
zuiden en dus aan de achterkant gesitueerd. De
lichtinval in het lokaal hangt samen met de oriën-
tatie van het schoolgebouw. Dat betekende dat de
klaslokaalramen zich niet meer leenden voor de
voorgevel. Deze ommezwaai (letterlijk en figuur-
lijk) had grote gevolgen voor het aanzicht van de
schoolgebouwen. Achter de voorgevel gingen nu
de secundaire ruimten schuil zoals personeelska-
mers, bergruimten, toiletruimten en kolenhok-
ken, die voordien de achtergevel domineerden.
Het gevoel voor ‘architectonische waarheid’ ver-
plichtte de architecten rationeel te zijn. Daaronder
werd onder meer verstaan de constructieve relatie
tussen interieur en exterieur zichtbaar te maken.
De architecten stonden dus voor de nieuwe op-
dracht hier weer een fraaie, harmonische compo-
sitie van te maken. 

De architecten van de Dienst der Publieke Wer-
ken (PW) hebben van de nood een deugd gemaakt.
Ze hebben de silhouetten van de schoolgebouwen
spannend gemaakt door verschillen in bouwhoog-
tes en -volumes aan te brengen. De compositie van
de gevel kreeg op een eigentijdse manier een schil-
derachtige gevel waarbij de accenten gelegd wer-
den op variatie en herhaling en op de licht en don-
ker contrasten. In dit ‘barokke’ ontwerp bracht de
symmetrie uiteindelijk de compositorische rust.
Voorbeelden zijn de twee voormalige scholen voor

Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO), de Van der
Palmschool (1914) en de Allebéschool (1912) aan
de Derde Kostverlorenkade 34 en 35. Vooral het
silhouet van de twee scholen met spiegelbeeldige
voorgevels die samen een gebouw lijken te vor-
men, is door de bijzondere ligging aan de Kostver-
lorenvaart versterkt.

Vlakornamenten en bonte interieurs 
In het begin van de 20ste eeuw waren de interieurs
van de scholen sober, zoals die van de 19de eeuw.
In het tweede decennium ontstonden gedecoreer-
de interieurs die vaak beschilderd waren in vlak-
versieringen. Deze vlakornamenten, waarbij elke
driedimensionale suggestie vermeden werd, be-
stonden vaak uit bloem- en diermotieven. Helaas
zijn veel van deze interieurs in de loop der tijd
‘overgewit’ maar op foto’s zijn de verdwenen gra-
fische vlakornamenten nog te zien, zoals in de
kleuterschool op de Ruysdaelkade 215 (1912). 

Bij andere scholen zoals de Allebéschool aan de
Derde Kostverlorenkade 35 uit 1912, bestaan de
boogvormige aanzetbogen van de gangen uit ge-
kleurde geglazuurde bakstenen en waren de mu-
ren indertijd voorzien van florale motieven. De
wanden van de trappen zijn opengesneden in di-
verse geometrische vormen en met siersmeedwerk
gevuld. Ramen van trappenhuizen, tussenschot-
ten, en vestibules waren indertijd vaak voorzien
van gekleurde glas-in-loodramen terwijl de muren
vaak verfraaid werden met decoratieve tegels. 

Bijzonder zijn de nog aanwezige interieurs van
de scholen op Tasmanstraat 15, de Frederiksstraat
18A en de Derde Kostverlorenkade 34. Het geheel
is zelfs bont gekleurd, met lambriseringen van
groen geglazuurde tegels, oranjebruin met geel
decoratief siermetselwerk en glas-in-loodramen.
Zelfs de plafonds zijn met verschillende kleuren
baksteen in decoratieve motieven versierd. Zwarte
hekwerken met siersmeedwerk vullen de geome-
trische openingen in de trapgaten en glas-in-loo-
dramen dragen bij tot een kleurrijke lichtinval.
Ook de tegelvloerenpatronen maken onderdeel uit
van het kleurrijke geheel.

Niet iedereen was overtuigd van het belang van
de schoonheid der scholen. De pedagoog Jan Ligt-
hart (1859-1916) schreef in 1913:

In het buitenland, en helaas ook in ons land,
openbaart zich het streven om prachtige
schoolgebouwen te stichten, ware schoolpa-
leizen. Bouwkunst, schilderkunst, beeld-
houwkunst moeten samenwerken, om de lee-
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rende jeugd al vroegtijdig onder de opvoeden-
de kracht der schoonheid te brengen. Doch
men kan den invloed dier schoonheid erken-
nen en toch meenen, dat er een verkeerde weg
gevolgd wordt. Voor mij is er een schreeu-
wende disharmonie tusschen de monumen-
tale gebouwen met ruime hallen, breede trap-
pen, lange gangen en die simpele kinderen.
Het doet mij vreemd aan, die witte gezichtjes,
schrale figuurtjes, armelijke kleertjes te zien
dwalen door zoo’n rijkdom van ruimte en
materiaal. Het is, of men een sjofel katje op
een zijden kussen van een vergulde auto door
de stad reed. Het is de arme knaap op den
troon van Frankrijk.10

De invloed van de opkomende psychologie en
vooral de kinderpsychologie zal van invloed zijn
geweest op de bonte kleuren in de scholen. Tien
jaar later werd in het boek Scholenbouw (1924) een
aanbeveling gedaan om de lokalen in verschillen-
de kleuren af te werken omdat de jonge kinderen
‘de eerste en blijvende indrukken in zich opne-
men. Zij moeten, wanneer dit noodig is, niet alleen
de smaak voor orde en reinheid, doch ook dien
voor het schoone en ideële uit de school naar huis
en hun verder leven medenemen.’11

Meer kunst in de architectuur
In de jaren twintig werden hele bouwblokken, de
scholen incluis, als één geheel ontworpen. Een van
de eerste scholen, op deze manier tot stand geko-
men, is naar een ontwerp van Michiel de Klerk ge-
bouwd aan de Oostzaanstraat 45 (1917-1920) in

opdracht van Publieke Werken. In de sculpturale
en kleurrijke benadering van de gevel werd het feit,
dat de school aan de voorkant de dienstruimten
met de gang heeft, op een compositorische wijze
uitgebuit: onder de daklijn heeft de architect een
aaneengesloten eenvormige rij ramen aange-
bracht. Deze oplossing zette een trend, want in de
periode hierna (1920-1940) is deze compositie
zeer vaak gebruikt door architecten die tot de Am-
sterdamse School worden gerekend. Daarbij droe-
gen twee kleuren baksteen en afgeronde hoeken
bij aan het schoolgebouw dat als een abstract
beeldhouwwerk ontworpen lijkt te zijn. De gebou-
wen kregen sculpturale vormen, vaak met concave
(holronde) en convexe (bolronde) bouwvormen.
Composities met vierkante, rechthoekige en half-
ronde vensters verlevendigden de gevel. Een ander
voorbeeld van een dergelijke school is bijvoor-
beeld de lagere school in de Cabralstraat 1 (1924)
in stadsdeel de Baarsjes. Het gebouw met concave
en convexe vormen is bovendien stedenbouwkun-
dig van belang, het is geplaatst als afsluiting van de
straat en wordt geaccentueerd door twee torens,
die al vanaf het Mercatorplein de zicht-as bepalen.
Scholen aan het Hygiëaplein 8 (1921, PW), de Pa-
paverhoek 1 (1924, PW), Amaliastraat 5 (1923,
Lammers en Groenendijk), de Speerstraat 6 (1923,
Roest) worden gekenmerkt door halfronde uit-
bouwen die als trappenhuis dienst doen.

Ook hier zijn veel interieurs kleurrijk. De school
aan de Papaverhoek heeft tegelwanden met brede
zwarte en gele banen wat een sterk grafisch effect
oplevert. De ladderramen van het halfronde trap-
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Afb. 4. Eerste Hogere Burger-
school met 3-jarige cursus
P.L. Takstraat 34, (1923) gevel
Jozef Israëlskade. Foto: Henk
Laloli. 



penhuis hebben glas-in-loodramen met egale
kleurcontrasten. Opvallend zijn ook de interieurs
van scholen voor het bijzonder onderwijs. In het
stadsdeel ZuiderAmstel staan twee gave school-
voorbeelden met indrukwekkende veelkleurige in-
terieurs. Eén ervan is de voormalige Bugenhage-
school aan de Uiterwaardenstraat 263, in 1934
ontworpen door architect C. Kruyswijk. Het inte-
rieur treft de bezoeker door de diep-cobaltblauw
kleurige tegels in de trapwanden, afgezet tegen te-
gels in de complementaire kleur oranje. Ook de
glas-in-loodramen en de geblokte vloeren hebben
deze kleurstellingen. De school in de Geulstraat 9
(1935) van architect G.A.Roobol heeft een inte-
rieur in de kleurstellingen helderrood, blauw en
geel, die te zien zijn in de glas-in-loodramen en de
sierrandtegels in het trappenhuis terwijl de pilaren
bij de lokaaldeuren cobaltblauw zijn en die van de
gymzaal rood. Dit zijn maar een paar voorbeelden
van interieurs die nog te bewonderen zijn. Andere
gave interieurs zijn aanwezig in de scholen van de
Kruyswijk in de Tititaanstraat 24 (1926) en de Or-
teliusstraat 28 (1930).

Naast deze kleurrijke ingrepen om schoolge-
bouwen te verrijken werden er ook kunstwerken
in, aan en om de gebouwen geplaatst. Het doel
was niet alleen verfraaiing van het gebouw en de
stad. Van kunst werd verwacht dat het de mens zou
‘verheffen op zedelijk en geestelijk’ niveau. De ar-
chitectuur, als onlosmakelijk deel van de openbare
ruimte, had hierbij een voorsprong op de beelden-
de kunst. De beeldende kunst, die al sinds een
eeuw opgeborgen was in musea en zo nooit door
de lager opgeleiden werd bekeken, werd nu per-
manent ten toon gesteld. De beste kans van slagen
zou dit beschavingsideaal immers in de opvoeding
hebben, dus in de schoolgebouwen.

In 1916 werd Hildo Krop aangesteld als stads-
beeldhouwer en hij kreeg talloze opdrachten voor
scholen, die als een samenwerking van kunsten
een Gesamtkunstwerk opleverden.

Meestal betrof het scholen voor het voortgezet
onderwijs, in enkele gevallen ook lagere en kleu-
terscholen (toen nog voorbereidend onderwijs ge-
noemd). De Vondelpark-gevels van de voormalige
Vijfde HBS met drie-jarige cursus aan de Zocher-
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Afb. 5. Tweede Openbare Handelsschool, P.L. Takstraat 33 (1924): schilderingen in interieur van
P. Alma (1932). Foto: Henk Laloli. 



straat 23 (1917) behoren tot een van zijn eerste op-
drachten. Ook voor de binnenkant van de school
heeft Krop houtsnijwerken gemaakt. Bekender
zijn de beelden aan de gevels van de tweelingscho-
len aan de P.L. Takstraat 33 en 34 (bij de Jozef Is-
raelskade): de voormalige Tweede Openbare Han-
delsschool en de Eerste Hoogere Burgerschool
met drie-jarige cursus uit 1924. Krop ontwierp
voor deze hoog aan de gevel geplaatste beelden-
groepen, symbolische onderwerpen zoals ‘De Ge-
boorte van de Daad’ (1923). Ook de interieurs wer-
den voorzien van hoogwaardige kunst. Peter Alma
en Joop Sjollema beschilderden beiden de hallen
van de twee scholen respectievelijk met handels-
onderwerpen en de uitbeelding der seizoenen.

Na de Tweede Wereldoorlog nam kunst in de
schoolgebouwen een hoge vlucht, mede door de
invoering van de percentageregeling in 1955 die
bepaalde dat één of anderhalf procent van de
bouwsom van een school voor kunst gebruikt
mocht worden. Vrijwel elk Amsterdams schoolge-
bouw, voor kleuter-, lager en middelbaar onder-
wijs, werd van kunst voorzien en dat heeft een

enorme schat aan kunstwerken in allerlei vormen
opgeleverd. 

De ontwerpopvatting veranderde in deze jaren
zodanig dat de esthetiek van de architectuur van
het Nieuwe Bouwen uit de jaren twintig van in-
vloed waren. De Eerste Openluchtschool voor het
Gezonde Kind (1928) van Jan Duiker heeft als in-
spiratiebron gediend voor de ontwerpen van een
groot aantal gemeentescholen die zich kenmerken
door beton, glas en staal.

De tekst van het Bouwkundig Weekblad uit 1958: 

Als leerling neem je na een aantal jaren af-
scheid, wat blijft zijn de leraren ...èn de kille
muren. Toch is de sfeer van de school belang-
rijker voor het kind dan men zou denken (...).

Dat bewijst niet dat alle schoolgebouwen van vóór
de Tweede Wereldoorlog zonder gevoel voor
kunstzin waren gebouwd, maar wel dat de denk-
beelden over het psychische welbevinden van de
jeugd radicaal waren veranderd.

Yteke Spoelstra
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Afb. 6. ‘De Geboorte van de Daad’, beeldhouw-
werk van Hildo Krop aan de Hogere Burger-
school, Jozef Israëlskade. Foto: Henk Laloli.



Geschiedeniseducatie op het Web
Gezien de gretigheid waarmee talloze jongeren
zich dagelijks op de digitale snelweg begeven, lijkt
het Web bij uitstek geschikt om het geschieden-
isonderwijs te verrijken met een lesaanbod dat ge-
bruik maakt van de mogelijkheden die dit medium
biedt. Geschiedeniseducatie op het Web laat zich
grofweg opsplitsen in twee benaderingen: het aan-
bieden van conventioneel lesmateriaal aan leer-
krachten en leerlingen voor gebruik in de klas en
op locatie enerzijds en anderzijds interactieve digi-
tale lessen en spelletjes.

Voor wie zonder voorkennis op het Web gaat

zoeken is het in eerste instantie niet eenvoudig om
een helder beeld te krijgen van het aanbod. Met be-
hulp van zoekmachines en startpagina’s lukt het
wel om spelletjes en lessen op het scherm te krijgen
die door musea, archieven, bibliotheken en andere
erfgoedinstellingen op hun website zijn geplaatst
maar de kwaliteit van het gebodene is divers en eni-
ge samenhang lijkt te ontbreken. Een veel beter ver-
trekpunt bieden de websites www.datbewaren-
we.nl en www.geheugenvannederland.nl

‘Dat bewaren we’ is in 2003 op verzoek van de
erfgoedkoepels ontwikkeld door de Stichting Erf-
goed Actueel, de netwerkorganisatie die voor in-
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Geschiedenisonderwijs op het World Wide Web

In het afgelopen decennium heeft het World Wide Web zich ook in het onderwijs een vaste plaats verwor-
ven. Vrijwel alle middelbare scholieren en een groot deel van de leerlingen in de bovenbouw van het basis-
onderwijs hebben toegang tot dit nieuwe medium. Niet alleen thuis, maar ook op school. Heeft het Web
gezorgd voor een onderwijsvernieuwing? Onze redacteur Carin Gaemers ging al surfend op zoek naar digi-
tale geschiedeniseducatie.



stellingen uit de erfgoedsector het gebruik van cul-
tureel erfgoed stimuleert. De lessen zijn gericht op
de groepen 6,7 en 8 van het basisonderwijs. Op
deze aantrekkelijk vormgegeven website kunnen
leerlingen de wereld van archieven, musea, monu-
menten en archeologie verkennen. In twee intro-
ductielessen komen de leerlingen aan de hand van
de belevenissen van drie leeftijdgenootjes spelen-
derwijs in aanraking met erfgoedinstellingen. Ver-
volgens kunnen zij door middel van interactieve
‘weblessen’ leren wat cultureel erfgoed is en welke
functie archieven, musea en archeologische dien-
sten vervullen. De lessen zijn samengesteld door
de aangesloten erfgoedinstellingen. In tweetallen
kunnen leerlingen deze lessen zelfstandig op de
computer maken en met de afsluitende on-line
toets kunnen ze zelf vaststellen wat ze er van heb-
ben opgestoken.

Naast deze lessen zijn op ‘Dat bewaren we’ ook
twee ‘doe-lessen’ en vier ‘op-stap-lessen ’ te down-
loaden. De ‘doe-lessen’ bieden de docent de moge-
lijkheid de leerlingen te leren kijken, verzamelen en
bewaren. Met de ‘op-stap-lessen’ in de hand kan de
docent met de klas op excursie naar een museum,
een monument, een opgraving of een archief waar
ze erfgoed in het echt kunnen zien, ruiken, en voe-
len. Via het ‘zoekdeel’ van de website kunnen leer-
lingen zelf aan de slag in een on-line bibliotheek
met informatie over allerlei onderwerpen die met
erfgoed te maken hebben en kunnen ze in evene-
menten en activiteiten rondom erfgoed opzoeken.
Ook kunnen de leerlingen gebruik maken van een
‘woordenboek’ met informatie en plaatjes.

De bezoekcijfers zijn vrij hoog, zo’n 3500 be-
zoeken per maand en ongeveer 25.000 pageviews.
Een recent gehouden enquete wees uit dat leer-
krachten uit het basisonderwijs die bekend zijn met
www.datbewarenwe.nl enthousiast zijn over de
website. Vanuit de docenten kwam wel een signaal
dat de hoeveelheid tekst in de lessen een probleem
vormt voor taalzwakke leerlingen in het speciaal
onderwijs. Dat een les in één keer afgewerkt moet
worden werd als een nadeel ervaren. Omdat de mo-
gelijkheid ontbreekt om de interactieve lessen tus-
sentijds op te slaan moet een webles in één sessie
worden gemaakt. Elisabeth Wiessner – die binnen
haar taken als projectondersteuner van Erfgoed Ac-
tueel slechts acht uur per week ter beschikking
heeft voor ‘Dat bewaren we’ – zou deze bezwaren
graag ondervangen maar voor de website is slechts
een uiterst beperkt budget beschikbaar. Zolang
haar pogingen om wat subsidie voor het project los

te krijgen nog niet zijn geslaagd, kan zij niet meer
doen dan de erfgoedinstellingen die de lessen ont-
wikkelen wijzen op het belang van bondige teksten
en eenvoudig taalgebruik. 

Het veel omvangrijker project ‘Het geheugen
van Nederland’ biedt via het Web toegang tot een
grote hoeveelheid digitale bronnen van cultureel
erfgoed. Daarbij is een centrale plaats ingeruimd
voor het ontwikkelen van toepassingen voor het
onderwijs waarbij gebruik wordt gemaakt van af-
beeldingen, tekst, foto’s, bewegende beelden en
geluid. Een speciaal educatief gedeelte van de web-
site is gereserveerd voor lessen die zijn ontwikkeld
voor VMBO en HAVO/VWO op basis van de digita-
le collecties van 26 musea, archieven, bibliotheken
en erfgoedinstellingen.

Het lesaanbod van ‘Het geheugen van Neder-
land’ wordt gecoördineerd door de Koninklijke Bi-
bliotheek. Docenten geschiedenis en CKV kunnen
op eenvoudige wijze het lesprogramma voorzien
van aantrekkelijk en toepasselijk visueel materiaal.
De meewerkende instellingen verzorgden ieder
één of meer lessen met relatie tot hun eigen collec-
tie. Informatie wordt in een aantrekkelijke vorm
aangeboden en leerlingen worden door middel
van opdrachten aangezet tot een actief gebruik van
bronnen. Hiermee sluit het lesmateriaal aan bij de
eisen die de overheid stelt aan het geschiedenison-
derwijs en bij de meeste in het voortgezet onder-
wijs gebruikte lesmethoden.

Hoewel veel van de lessen thuis gedaan kunnen
worden, is het materiaal vooral ontwikkeld voor
het gebruik op school. Eén van de richtlijnen van
de Koninklijke Bibliotheek is dat de lessen binnen
het tijdsbestek van een lesuur gemaakt moeten
kunnen worden. Behalve informatie over een the-
ma, bestaan deze lessen uit vragen en eenvoudige
opdrachten. Naast lessen van één of twee uur zijn
er echter ook enkele lessen met een meer project-
matige opzet die zo’n tien lesuren in beslag ne-
men. Deze lessen maken intensief gebruik van
bronnenmateriaal en werken toe naar een tastbaar
eindresultaat, een krant, een tentoonstelling of
een presentatie.

Deze website is nu anderhalf jaar in gebruik. In-
middels zijn 29 lessen beschikbaar en wordt via
deze toepassing toegang geboden tot 800.000
bronnen. Uit een onderzoek onder de doelgroep
bleek onlangs dat 15% van de geschiedenisdocen-
ten bij de lessen gebruik maakt van ‘Het geheugen
van Nederland’, aldus Johanneke van Laar die van-
uit de Koninklijke Bibliotheek verantwoordelijk is
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voor de coördinatie van het project. Nog eens 67%
van de docenten gaf te kennen van plan te zijn dit
materiaal in de lessen te integreren. Zowel de do-
centen als hun leerlingen waren positief over de
aangeboden leerstof en de toepassingen. Lessen
die eenvoudig zijn in te passen in het lesrooster
worden het meest gebruikt, maar er bleek geen
sprake van een specifieke voorkeur voor een be-
paalde werkvorm. Het meest gemelde probleem
bij het gebruik van deze lessen wordt veroorzaakt
binnen de scholen zelf, het inroosteren van lesu-
ren voor geschiedenis in de computerlokalen blijkt
in de praktijk vaak lastig.

Het aanbod op de website ‘Het geheugen van
Nederland’ zal in de komende anderhalf jaar wor-
den uitgebreid. Volgens Johanneke van der Laar is
de behoefte aan dit type lessen onder geschiede-
nisdocenten in het voorgezet onderwijs groot. De
instellingen die aan het project deelnemen zullen
nieuwe lessen samenstellen en daarnaast zullen
geschiedenisdocenten en scholen worden uitge-
nodigd om samen met de projectcoördinatie les-
materiaal te ontwikkelen. Tegelijkertijd wil men
ook vanuit de educatieve poot van ‘Het geheugen
van Nederland’ aansluiting zoeken bij een breder
publiek.

Een klein maar enthousiast testpanel heeft voor
Holland enkele lessen van ‘Dat bewaren we’ en ‘Het
geheugen van Nederland’ gemaakt om een im-
pressie te kunnen geven van de toepassingen.
Uiteraard is deze steekproef te select om op grond
van deze bevindingen grondig onderbouwde con-
clusies te presenteren. Overigens had geen van de
leden van het panel op school met deze websites
kennis gemaakt. Uit het aanbod kozen de panelle-
den lessen over onderwerpen die betrekking heb-
ben op de geschiedenis van Holland of die zijjn
ontwikkeld door een erfgoedinstelling die in
Noord- of Zuid-Holland is gevestigd. 

Achter de computer: lesmateriaal voor het basis-
onderwijs
Myrte van der Meer en Maxime Blokland, leerlin-
gen uit groep 8 van de basisschool, gingen aan de
slag met twee lessen van ‘Dat bewaren we’. De les-
sen hebben dezelfde vormgeving en interactieve
opzet. Hoewel in de handleiding wordt aangegeven
dat per les vijftig minuten werktijd gerekend moet
worden, hadden Myrte en Maxime per les genoeg
aan twintig minuten, terwijl zij naar eer en geweten
de les volledig hebben gemaakt. Helaas hadden zij
in de testsituatie geen toegang tot de toets waarmee

de les werd afgesloten. Met deze vragen erbij waren
ze waarschijnlijk iets langer bezig geweest maar
dan nog lijkt vijftig minuten aan de ruime kant.

Allereerst bogen Myrte en Maxime zich over Bij
Rembrandt over de vloer, een webles die werd samen-
gesteld door het Amsterdamse museum Het Rem-
brandthuis. In deze les kregen Myrte en Maxime
door middel van foto’s en tekst een rondleiding
door het Rembrandthuis. Ook kregen zij wat in-
formatie over de dagelijkse praktijk in het atelier
van een 17e-eeuwse schilder en werd hun aandacht
gevestigd op voorwerpen en meubelstukken uit
het huis van Rembrandt die op diverse van zijn
schilderijen zijn terug te vinden. Tijdens de virtue-
le rondleiding moesten zij meerkeuzevragen be-
antwoorden. Deze vragen waren vooral een middel
om extra informatie te presenteren en niet bedoeld
voor het toetsen van kennis die eerder in de les was
opgedaan. Ook waren er opdrachten waarbij zij
voorwerpen op foto’s met de muis aan moesten
klikken of naar de juiste plaats moesten brengen.
Ook hier werd ieder aangeklikt voorwerp vervol-
gens van extra informatie voorzien.

Vervolgens kozen Myrte en Maxime voor Katha-
rina’s kiekjes, een les van het Nederlands Fotomu-
seum in Rotterdam. Na wat inleidende informatie
over het fotomuseum maakten zij kennis met Ka-
tharina Behrend en haar fotowerk uit het begin van
de vorige eeuw. Aan de hand van foto’s en objecten
van deze amateur-fotografe leerden zij iets over de
begintijd van de fotografie, over fototechniek en
conservatie. Ook werden zij geoefend in het goed
bekijken van foto’s.

Het eindoordeel van Myrte en Maxime over deze
twee lessen kwam op hetzelfde neer. Ze hadden
met plezier aan de lessen gewerkt en vonden dat ze
er wel het een en ander van hadden opgestoken.
Vooral de afbeeldingen werden positief beoor-
deeld. De vragen en opdrachten vonden zij een-
voudig en het viel hen op dat het voor het maken
daarvan niet altijd nodig was om de tekst te lezen.
Over de teksten zelf waren ze minder te spreken.
Het was wel erg veel leeswerk, met veel ‘volwassen
taal’. Sommige delen van de tekst vonden de da-
mes moeilijk en andere delen ronduit saai. Dat ze
uit de les over Rembrandt hadden geleerd dat in de
17e eeuw gehaktrollen werden gegeten die frikke-
dellen werden genoemd, werd nog dagen later als
verbazingwekkend en hilarisch gegeven aan leef-
tijdgenoten doorverteld.
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Achter de computer: lesmateriaal voor het voort-
gezet onderwijs
De 16-jarige VWO-leerling Kirsty van der Meer be-
keek het lesaanbod van ‘Het geheugen van Neder-
land’. De opzet van van deze lessen is grotendeels
vergelijkbaar met die van de hierboven besproken
weblessen voor het basisonderwijs. Door middel van
tekstblokken in combinatie met afbeeldingen, vra-
gen en kleine opdrachten krijgt de leerling informa-
tie over een onderwerp dat aansluit bij de thema’s
die in het voortgezet onderwijs worden behandeld.
Een enkele les is niet meer dan een behendigheids-
spel. In Het portrettenspel kunnen leerlingen punten
verdienen door op diverse virtuele lokaties rond een
plein portretten te verslepen, omver te schieten met
een scheepskanon, fragmenten van een portret aan
het juiste schilderij koppelen. Met behulp van de in-
formatie die op portretten te zien is moeten zij een
klein misdrijf oplossen. Dit spel, gericht op de ba-

sisvorming HAVO/ VWO, werd door het panel als
‘onvoorstelbaar simpel’ beoordeeld. De educatieve
waarde ervan is nihil, over de schilderijen, de schil-
ders en de geportretteerde personen wordt nergens
nadere informatie gegeven.

De tweede les met een spelkarakter werd door
Kirsty positiever gewaardeerd. In Propaganda
wordt gebruik gemaakt van affiches uit de tweede
wereldoorlog. Het spel wordt gespeeld in Amster-
dam, Delft en Winschoten. In elk van deze steden
verzamelt de speler potten verf door met de muis
over de stadsplattegrond te bewegen. Vervolgens
moet de leerling in een pac-man achtig spel zoveel
mogelijk posters bekladden die door de Duitse be-
zetter in die stad zijn opgehangen. Tegelijkertijd
moet de leerling proberen uit de handen van de
alom tegenwoordige Gestapo te blijven. Bij ieder
aanplakpunt worden diverse affiches getoond sa-
men met een kleine toelichting. Soms moet de

Verkiezings affiche van de
NSB uit 1939. copyright
Koninklijke
Bibliotheek/Nederlands Insti-
tuut voor Oorlogsdocumenta-
tie. 88 x 60 cm.



speler vaststellen of het om een propaganda affi-
che of een bekendmaking gaat – deze laatste
posters mogen niet worden beklad. Kirsty vond de
keuze van de afbeeldingen en de informatie die er-
bij werd gegeven goed. Dat in dit spel veel meer af-
beeldingen werden getoond dan in een lesboek
vond zij een pluspunt. Enige kritiek had zij op de
soms lastig te hanteren besturing van het spel en
zij vond de vragen voor een les gericht op de 2e fase
HAVO/VWO vaak wat al te eenvoudig.

Tenslotte bekeek Kirsty nog even de zeer uitge-
breide les Migranten in Nederland na 1945. Deze stof is
gericht op de basisvorming HAVO/VWO. In een kor-
te animatiefilm worden door middel van een voice-
over op overzichtelijke wijze de begrippen emigratie
en immigratie toegelicht en wordt de achtergrond van
diverse migrantengroepen in de Nederlandse samen-
leving geschetst. Vervolgens kan de leerling met be-
hulp van diverse keuzemenu’s door de les navigeren.
Voor iedere migrantengroep zijn tal van beeldfrag-
menten op te roepen – afkomstig uit de collectie van
het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid – die
ingaan op specifieke aspecten. Over deze fragmen-
ten worden vragen gesteld en daarna heeft de leerling
de gelegenheid een kort verslag te maken. Met weer
andere keuzemenu’s kunnen een eindverslag en een
presentatie worden voorbereid. Deze les is geschikt
voor klassikaal gebruik maar kan ook individueel ge-
maakt worden. Kirsty vond dit een interessante les
waarin op een aantrekkelijke manier bijzonder veel
informatie werd geboden. Over de vormgeving en de
besturing was zij zeer te spreken.

Al met al kan vastgesteld worden dat het ge-
bruik van het Web bij geschiedeniseducatie een
zinvolle aanvulling kan zijn. De positieve waarde-
ring van gebruikers die bleek uit het onderzoek
van ‘Het geheugen van Nederland’ wordt be-
vestigd door het bliksemonderzoek door het test-
panel. Het samenbrengen van lesmateriaal van tal
van erfgoedinstellingen op twee websites die spe-
ciaal gericht zijn op het basisonderwijs en het
voortgezet onderwijs maakt het aanbod voor de
gebruiker eenvoudig toegankelijk. Alle lessen en
spelletjes zijn ook interessant voor leerlingen die
een werkstuk of presentatie voorbereiden maar die
via school nog niet met deze werkvormen in aan-
raking zijn gekomen of die gewoon belangstelling
hebben voor geschiedenis. Diverse lessen bieden
ook interessante informatie voor belangstellenden
die niet bij het onderwijs betrokken zijn en die zoe-
ken naar een korte introductie of die kennis willen
maken met de collectie of de activiteiten van een
erfgoedinstelling. 

Uiteraard valt er hier en daar nog wel iets aan de
websites te verbeteren. Zo zou het aanbod nog bre-
der kunnen en mogen sommige lessen best iets
meer uitdaging bieden. Beide projecten staan ech-
ter nog in de kinderschoenen en hebben nog wat
tijd nodig om te rijpen. Het bestaande aanbod be-
wijst dat het wel degelijk mogelijk is via het Web
geschiedeniseducatie op een levendige, aantrek-
kelijke en toegankelijke wijze vorm te geven.
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Gemeentearchief Amsterdam: over ping-pong en spijbelaars
Over ongeveer een jaar zal het Amsterdamse Gemeentearchief zijn intrek nemen in het sta-
tige gebouw van de Nederlandsche Handelmaatschappij, ook wel genoemd De Bazel,
midden in het centrum van de stad. Nu bevindt het zich echter nog aan de Amstel, in het
oude gemeentehuis van de voormalige gemeente Nieuwer Amstel dat gelegen is aan de rand
van De Pijp. Qua ruimte voldeed het kleine gemeentehuis allang niet meer en zelfs na de re-
cente toevoeging van een deel van de diamantfabriek van Asscher, blijkt het complex niet
meer te tegemoet te kunnen komen aan de eisen van de moderne tijd. Het Amsterdamse Ge-
meentearchief wil niet alleen meer ruimte, maar ook midden in de stad staan, en op die ma-
nier het aantal bezoeken van ‘gewone Amsterdammers’ vergroten, zo bleek onlangs uit een
documentaire van de Amsterdamse zender AT5. Na een periode van 92 jaar verhuist het ar-
chief opnieuw naar een prachtige locatie in de stad en kan het gemeentehuis worden toege-
voegd aan het rijtje van illustere voorgangers: de ijzeren kapel in de Oude Kerk en de Waag.
Het is nog even wachten, maar vanaf eind 2006 kan de bezoeker het doen met een geheel
vernieuwd Amsterdams archief; tot die tijd zal het echter, juist door de verhuizing, wat be-
helpen zijn. 

Het Amsterdamse gemeentearchief is wellicht het grootste stadsarchief van het land, en
dat maakt dat de collectie enorm rijk en onuitputtelijk is. Dat geldt ook voor de collectie
schoolarchieven aanwezig in dit archief. Van informatie over de roemruchte voorganger van
de Universiteit van Amsterdam, het Atheneum Illustre, tot het archief van kleuterschool Het
Repelsteeltje, het is allemaal hier te vinden. De hoofdstedelijke schoolarchieven zijn niet al-
leen bijzonder omvangrijk en uitgebreid, maar ook zeer divers van samenstelling. Zo vinden
we in het archief van de Amsterdamse M.M.S. niet alleen notulen van lerarenvergaderingen,
maar ook de administratie van de ping-pongclub die daar in de jaren ’50 en ’60 actief was.
Dat ze niet altijd even succesvol was, blijkt uit een wedstrijdverslag uit 1953 waarin de 9-1

Afb. 1 Gemeentearchief Am-
sterdam. Foto: Paparazzo.



nederlaag tegen het Vossiusgymnasium beschreven wordt. Het is bijna vertederend om te
zien hoe naast wedstrijdverslagen ook de ledentallen, de inkomsten uit contributie en de
uitgaven aan materiaal (80 cent voor een pingpongbal) door de meisjes keurig werden bij-
gehouden in een schriftje. Van een heel andere orde is een stuk uit het archief van de Vierde
Openbare Lagere Montessorischool. Op deze lagere school zaten veel joodse kinderen die
tijdens de Tweede Wereldoorlog op een aparte school, de Joodse Montessorischool, te-
rechtkwamen. Vrijwel alle kinderen zijn op deportatie gesteld, zo blijkt uit het leerlingenre-
gister dat in het archief bewaard is gebleven.

De archieven van de M.M.S. en de Vierde Openbare Lagere Montessorischool zijn betrek-
kelijk klein, zeker in vergelijking met dat van de Eerste openbare handelsschool (O.H.S.)
(1869-1965). Deze school werd opgericht om naast de vernieuwde H.B.S. gespecialiseerd
handelsonderwijs te kunnen blijven aanbieden. Na een korte periode aan de Keizersgracht
trok de school in 1901 definitief in het bekende gebouw aan het Raamplein. Het archief van
de O.H.S. is een ware goudmijn te noemen. Naast wat meer formele stukken over onder
meer de financiën is er veel informatie over de leerlingen en de leraren te vinden. Het is bij-
voorbeeld mogelijk de rapporten van alle leerlingen die tussen 1883 en 1962 op school ge-
zeten hebben na te slaan. Leerlingenkaarten (waarvan sommigen met pasfoto!) met infor-
matie over de vakken die de kinderen volgden, de cijfers die ze kregen, hun thuissituatie en
de school die ze voor de O.H.S. bezochten, geven een nog uitgebreider beeld van de jongens
en meisjes op de handelsschool. Spijbelaars kunnen worden opgespoord in de absentiere-
gisters en de administratie van de bruikleen van schoolboeken laat zien wat de leerlingen ge-
acht werden te lezen. Er is daarnaast een grote collectie foto’s in het archief aanwezig, vari-
ërend van statige portretten van enkele leraren tot klassenfoto’s en foto’s gemaakt tijdens
een schoolreis naar Hengelo en Enschede in 1908.

Natuurlijk bestaan ook in veel andere Hollandse archieven dergelijke mooie schoolar-
chieven die zeker de moeite waard zijn. Het Amsterdams archief is echter bijzonder door
haar enorme omvang en veelzijdigheid. Dat een groot archief als dit ook nadelen heeft,
wordt helaas al snel duidelijk wanneer er stukken worden opgevraagd. Hoewel je niet altijd
lang hoeft te wachten op een stuk – 20 minuten wordt beloofd en ook in veel gevallen wel
waar gemaakt – is het uitgiftesysteem tijdrovend. Omdat je maar één stuk per keer naar je ta-
fel mag meenemen, is veel op en neer lopen noodzakelijk. Hele dozen rustig doornemen is
er dus niet bij en de kans op het vinden van onverwachte prachtstukken is daarmee aan-
zienlijk kleiner dan in andere archieven. Op de website belooft het archief verbeteringen in
de toekomst: in het nieuwe gebouw is de afstand tussen depot en studiezalen kleiner
waardoor veel wachttijd bespaard kan worden en ook de publieksruimten zullen toeganke-
lijker worden. Als we de website mogen geloven zal de archiefbezoeker na een wat romme-
lige en wellicht ongemakkelijke periode tijdens de verhuizing uiteindelijk in een ware ‘ar-
chiefhemel’ terechtkomen. 
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Verwijzingen
Archief van de Eerste openbare handelsschool, toegangsnummer 800
Archief van de Gemeentelijke H.B.S voor meisjes, later M.M.S, toegangsnummer 708
Archief van de Vierde Openbare Lagere Montessorischool, toegangsnummer 5288

Adresgegevens
Gemeentearchief Amsterdam
Amsteldijk 67
1074 HZ  Amsterdam
020-5720202
informatie@gaaweb.nl
http://gemeentearchief.amsterdam.nl

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag 10.00-17.00 uur



Aan dit nummer werkten mee
Willem Frijhoff (1942) is hoogleraar in de geschiedenis van de Nieuwe Tijd aan de Vrije Universiteit,
Amsterdam. Hij schreef een groot aantal studies over de geschiedenis van het onderwijs in verschil-
lende West-Europese landen in de vroegmoderne tijd. Hij is redacteur van de meerdelige Geschiedenis
van Amsterdam (2004-) en recent verscheen de Engelse vertaling van 1650: bevochten eendracht over
Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw onder de titel 1650: hard won unity (Assen 2004), dat hij met
Marijke Spies schreef. Correspondentie: Vrije Universiteit, Faculteit der Letteren, De Boelelaan 1105,
1081 HV te Amsterdam.

Jan Bloemendal is als Neolatinist verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het Huygens Insti-
tuut Den Haag. Hij promoveerde op een editie van Daniel Heinsius, Auriacus, sive Libertas saucia
(1602) in 1997. Zijn huidig onderzoek betreft renaissancepoëtica en toneel. Correspondentie: jan.
bloemendal@florivallis.nl

Carin Gaemers (1958) verricht als freelancer historisch onderzoek en is redacteur van Holland. Zij pu-
bliceerde onlangs Nalatenschap als toekomst. De Fundaties van de Vrijvrouwe van Renswoude
1754{04033}1810 (Zutphen 2004). Ook schreef ze over het kunstbeleid van de Gemeente Rotterdam
tussen 1945 en 1995 en over vroedvrouwen in Gouda in de achttiende eeuw. Correspondentie: –ca-
ringaemers@planet.nl

Dirk van Miert (1974) studeerde Latinistiek aan de Universiteit van Amsterdam en is als postdoc ver-
bonden aan het Warburg Institute te Londen, waar hij werkt aan een kritische editie van de corres-
pondentie van Joseph Scaliger (1540-1609). Correspondentie: dirk.vanmiert@sas.ac.uk

Arianne Baggerman is verbonden aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de
Erasmus Universiteit Rotterdam en leidt het onderzoekprogramma Controlling time and shaping the self:
education, introspection and practices of writing in the Netherlands 1750-1914. Ze publiceerde boeken over de
geschiedenis van schrijven, uitgeven en lezen, waaronder Een drukkend gewicht. Leven en werk van de ze-
ventiende-eeuwse veelschrijver Simon de Vries (Amsterdam 1993) en Een lot uit de loterij. Familiebelangen en uit-
geverspolitiek in de Dordtse uitgeversfirma A. Blussé en zoon (1745-1830) (Den Haag 2000, nieuwe uitgave
2001). Met Rudolf Dekker publiceerde ze onlangs Kind van de toekomst. De wondere wereld van Otto van Eck
(1790-1798) (Amsterdam 2005). Samen gaven ze ook een bundel uit Egodocumenten: nieuwe wegen en per-
spectieven (Amsterdam 2004). Meer informatie: www.fhk. eur.nl.

Rudolf Dekker is verbonden aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Eras-
mus Universiteit Rotterdam. Hij publiceerde onder meer Lachen in de gouden eeuw. Een geschiedenis van de
Nederlandse humor (Amsterdam 1997) en Uit de schaduw in ’t grote licht. Kinderen in egodocumenten van de
Gouden Eeuw tot de Romantiek (Amsterdam 1995). Met Arianne Baggerman publiceerde hij onlangs Kind
van de toekomst. De wondere wereld van Otto van Eck (1790-1798). (Amsterdam 2005). Samen gaven ze ook
een bundel uit Egodocumenten: nieuwe wegen en perspectieven (Amsterdam 2004). Meer informatie:
www.fhk.eur.nl.

Yteke Spoelstra is freelance archictectuurhistorica en werkt momenteel aan het project scholenin-
ventarisatie van het Amsterdams Bureau Monumenten & Archeologie. Recent verscheen van haar:
‘Kinderpakhuis, schoolzaal en klaslokaal. Negentiende-eeuwse scholen voor het lager onderwijs’, in:
Amsterdam Monumenten & Archeologie 4. (red. J. Grawonski et al). (Amsterdam 2005). Correspondentie:
ytekespoelstra@zonnet.nl.

Cindy van Weele en Thimo de Nijs zijn redacteuren van Holland.


